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SARI 

Irmawati, Ika. 2011. Perspektif Gender Pada Pendidikan Anak Dalam 
Keluarga Petani Di Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten 
Banyumas (Analisis Gender). Skripsi, Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Semarang.  
 
Kata kunci : Gender, Gender dalam Pendidikan Anak. 
  

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap 
manusia, yakni aktivitas yang khas bagi manusia dalam suatu komunitas 
masyarakat dengan tujuan untuk memanusiakan manusia, dan merupakan 
instrumen yang penting bagi pemberdayaan masyarakat, terutama bagi 
masyarakat yang termarjinalkan. Posisi gender menjadi sorotan dari 
berbagai kalangan akademi maupun masyarakat dalam berbagai persepsi 
dan respon yang berbeda. Ketika mendengar nama gender munculnya 
persepsi salah kaprah yang langsung tertuju pada tuntutan hak-hak atas 
nama perempuan. Setiap manusia diberikan hak yang luas untuk 
memperoleh pendidikan tanpa adanya batasan-batasan tertentu. Gender 
hendaknya jangan dijadikan sebagai pembatas bagi setiap manusia untuk 
melaksanakan pendidikan. Laki-laki dan perempuan seharusnya memiliki 
porsi yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berlaku bagi seluruh 
keluarga Indonesia, khususnya keluarga petani. Desa Jambu Kecamatan 
Wangon Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang bisa 
dikatakan sebagai desa dimana masyarakatnya masih kurang akses 
informasi dan teknologi khususnya bidang pendidikan. Di desa ini masih 
banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan anak laki-laki 
lebih diutamakan dari pada anak perempuan, terutama pada keluarga petani. 
Hal ini dikarenakan pola pikir mereka tentang kedudukan laki-laki yang 
lebih tinggi, dimana laki-laki merupakan pemimpin dalam keluarga. 
Sedangkan anak perempuan dianggap sebagai calon ibu rumah tangga yang 
tidak perlu mencari uang dan pekerjaannya hanya mengurus rumah tangga. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui persepsi keluarga petani 
di Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tentang 
pendidikan anak laki-laki dan perempuan, (2) mengetahui upaya keluarga 
petani di Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dalam 
mengoptimalkan pendidikan anak laki-laki dan perempuan, (3)  mengetahui 
ada atau tidak ada diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan 
dalam mengupayakan pendidikan anak pada keluarga petani di Desa Jambu 
Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan 
dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada keluarga petani di Desa Jambu 
Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, dengan jumlah responden 10 
keluarga. Selain dengan wawancara, ada juga metode dokumentasi yakni 
berupa foto-foto pada saat melakukan wawancara. Data penelitian dianalisis 
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dengan teknik analisis gender, dalam hal ini yang digunakan adalah Analisis 
Harvard.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keluarga petani di Desa 
Jambu tentang pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan utama 
harus dilaksanakan oleh anak-anak mereka sampai jenjang yang lebih 
tinggi, dengan berbagai cara dan usaha. Selain sebagai petani dengan 
pendapatan yang tidak banyak, ada beberapa dari responden yang membuka 
usaha lain untuk menambah penghasilan dan biaya pendidikan, misalnya 
usaha toko. Dalam keluarga petani, pendidikan harus dilaksanakan secara 
adil oleh anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak adanya diskriminasi gender dalam memperoleh 
pendidikan. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah setiap orang tua harus 
memprioritaskan pendidikan anak untuk melangkah ke jenjang yang tinggi 
demi masa depannya. Orang tua juga tidak boleh membeda-bedakan antara 
anak laki-laki dan perempuan  karena setiap orang memiliki hak dan 
kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan.  Orang tua harus  
lebih memberikan motifasi dan dorongan kepada anak untuk dapat 
menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Walaupun keadaan ekonomi 
yang kurang mampu, orang tua harus mengupayakan pendidikan anak, 
jangan sampai anak-anak mengalami putus sekolah. Orang tua harus bekerja 
keras untuk mendapatkan penghasilan tambahan demi biaya pendidikan 
anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persoalan perempuan sampai saat ini masih menjadi hal yang penting 

untuk dibahas, selain karena terus mengalami perkembangan, juga banyak 

permasalahan perempuan tidak pernah habis oleh suatu masa atau zaman 

kehadirannya di permukaan bumi, hal ini sangat tampak ketika dibicarakan 

tentang rendahnya sumberdaya perempuan, masalah kekerasan pada 

perempuan yang marak terjadi baik di rana publik atau sektor-sektor lainnya 

(Persepsi Wanita, 1992). Semuanya menuntut adanya perhatian dan 

perjuangan serius oleh semua stakeholder yang ada, terlebih dari kelompok 

perempuan sendiri. 

Seiring dengan perjalanan pembangunan yang sarat dengan 

perubahan-perubahan mendasar, baik pada tingkat paradigmatik maupun 

implementatif, dengan sebuah gerakan reformasi yang mengarah pada 

sistem demokrasi berkelanjutan guna terciptanya mekanisme desentralistik 

dengan mempertimbangkan potensi-potensi daerah dalam managerial 

sistem pemerintah daerah (Otonomi Daerah), merupakan peluang dan 

harapan besar bagi pengembangan potensi-potensi dasar perempuan dalam 

berbagai organisasi sosial kemasyarakatan yang mempunyai kekuatan basis 

massa pada tingkat bawah. 

Disamping merupakan tantangan bagi pengelolaan organisasi terhadap 

minimnya sumber daya manusia yang selama ini pada tingkat Nasional 
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cukup memprihatinkan, dan ini menggambarkan bahwa kualitas sumber 

daya manusia Indonesia “perempuan” perlu ditingkatkan, perjuangan 

perempuan tidak pernah usai, meskipun kesempatan dan peluang selalu ada, 

hal ini disebabkan oleh kuatnya bangunan sosial masyarakat terhadap 

perempuan serta pemberian segala bentuk kesan yang mendistorsi terhadap 

kemajuan dan pemberdayaan perempuan,disamping minimnya sumber daya 

perempuan yang menyebabkan kondisinya semakin marginal oleh sistem 

dan budaya patriakhi yang mengarah pada mekanisme sistem kehidupan 

sosial bermasyarakat, dan anehnya kondisi ini terkadang didukung dan 

diciptakan oleh diri “perempuan” sendiri. Sebuah proses panjang yang pada 

akhirnya dapat memiliki dan meraih kesempatan bagi para perempuan 

Indonesia untuk tetap maju dan terus meningkatkan pengetahuan dan 

pendidikan melalui jalur lembaga pendidikan formal ataupun organisasi-

organisasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, karena tidak 

sedikit yang dapat diperoleh dalam berpartisipasi aktif dalam berorganisasi, 

selain pengalaman langsung serta nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat 

yang banyak berkembang dalam berorganisasi. 

Berbicara tentang sistem pendidikan Indonesia, kita masih dihadapkan 

pada realitas bahwa sistem pendidikan kita masih belum menjadi oase 

pembebasan dari beragam ketertindasan, kekerasan, dan ketidakadilan. 

Padahal pendidikan merupakan basis dari proses pencerahan, sebagai wadah 

dan sarana memanusiakan manusia, atau kunci untuk memperoleh informasi 

yang berguna bagi kehidupan seseorang. 
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Pendidikan memang bukan jaminan menjadi kaya, tetapi menjadi 

pintu melihat dunia, memperluas cakrawala berpikir dan berjaringan dengan 

dunia lain, pendidikan adalah proses yang terus dilalui manusia. Selama ini 

proses pendidikan selalu diikat oleh nuansa formalitas, dibatasi oleh empat 

sisi tembok yang bernama lembaga pendidikan formal. Padahal sebenarnya 

proses pendidikan tak hanya terbatas pada nuansa formalitas tapi juga 

masuk pada lingkup yang sangat informal.  

Posisi gender menjadi sorotan dari berbagai kalangan akademi 

maupun masyarakat dalam berbagai persepsi dan respon yang berbeda. 

Ketika mendengar nama gender munculnya persepsi salah kaprah yang 

langsung tertuju pada tuntutan hak-hak atas nama perempuan. Perempuan 

Indonesia memiliki kedudukan sangat penting sepanjang perjalanan sejarah. 

Kiprah perempuan di atas panggung sejarah tidak diragukan lagi. Lihat hasil 

perjuangan Kartini, gagasan dia tentang emansipasi senantiasa menjadi 

spirit kaum perempuan Indonesia untuk meningkatkan derajat kehidupan, 

subkultur libralisme, absolutisme budaya, dan secara normatif banyak 

menabrak dasar-dasar nilai dan norma agama. Padahal nama gender tidak 

berarti membicarakan hal yang menyangkut perempuan saja. Gender 

dimaksudkan sebagai pembagian sifat, peran, kedudukan, dan tugas laki-laki 

dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan norma, adat 

kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat (Suara Merdeka: 29 Januari 2009). 

Sejarah awal terbentuknya gerakan wanita di dunia tercatat di tahun 

1800-an . Ketika itu para perempuan menganggap ketertinggalan mereka 
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disebabkan oleh kebanyakan perempuan masih buta huruf, miskin dan tidak 

memiliki keahlian. Karenanya gerakan perempuan awal ini lebih 

mengedepankan perubahan sistem sosial dimana perempuan diperbolehkan 

ikut memilih dalam pemilu. Tokoh-tokoh perempuan ketika itu antara lain 

Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton dan Marry Wollstonecraft. 

Bertahun-tahun mereka berjuang, turun jalan dan 200 aktivis perempuan 

sempat ditahan.  

Seratus tahun kemudian, perempuan-perempuan kelas menengah abad 

industrialisasi mulai menyadari kurangnya peran mereka di masyarakat. 

Mereka mulai keluar rumah dan mengamati banyaknya ketimpangan sosial 

dengan korban para perempuan. Pada saat itu benbih-benih feminsime mulai 

muncul, meski dibutuhkan seratus tahun lagi untuk menghadirkan seorang 

feminis yang dapat menulis secara teorityis tentang persoalan perempuan. 

Adalah Simone de Beauvoir, seorang filsuf Perancis yang menghasilkan 

karya pertama berjudul The Second Sex. Dua puluh tahun setelah 

kemunculan buku itu, pergerakan perempuan barat mengalami kemajuan 

yang pesat. Persoalan ketidakadilan seperti upah yang tidak adil, cuti haid, 

aborsi hingga kekerasan mulai didiskusikan secara terbuka. Pergerakan 

perempuan baik di tahun 1800-an maupun 1970-an telah membawa dampak 

luar biasa dalam kehidupan sehari-hari perempuan. Tetapi bukan berarti 

perjuangan perempuan berhenti sampai di situ. Wacana-wacana baru terus 

bermunculan hingga kini. Perjuangan perempuan adalah perjuangan tersulit 

dan terlama, berbeda dengan perjuangan kemerdekaan atau rasial. Musuh 
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perempuan seringkali tidak berbentuk dan bersembunyi dalam kamar-kamar 

pribadi. Karenya perjuangan kesetaraan perempuan tetap akan bergulir 

sampai kami berdiri tegap seperti manusia lainnya yang diciptakan Tuhan. 

Gerakan perempuan tidak pernah mengalami keseragaman di muka 

bumi ini. Antara satu negara dan satu budaya dengan negara dan budaya 

lain, memiliki pola yang kadang berbeda, bahkan ambivalen. Feminisme 

sebagai sebuah isme dalam perjuangan gerakan perempuan juga mengalami 

interpretasi dan penekanan yang berbeda di beberapa tempat. 

Ide atau gagasan para feminis yang berbeda di tiap negara ini 

misalnya tampak pada para feminis Itali yang justru memutuskan diri untuk 

menjadi oposan dari pendefinisian kata feminsime yang berkembang di 

barat pada umumnya. Mereka tidak terlalu setuju dengan konsep yang 

mengatakan bahwa dengan membuka akses seluas-luasnya bagi perempuan 

di ranah publik, akan berdampak timbulnya kesetaraan. Para feminis Itali 

lebih banyak menyupayakan pelayanan-pelayanan sosialdan hak-hak 

perempuan sebagai ibu, istri dan pekerja. Mereka memiliki UDI (Unione 

DonneItaliane) yang setara dan sebesar NOW (National Organization for 

Women) di Amerika Serikat. Pola penekanan perjuangan feminis Itali ini 

mengingatkan kita pada gaya perjuangan perempuan di banom-banom NU 

di Indonesia. 

Hal yang sedikit berbeda terjadi di Perancis. Umumnya feminis di 

sana menolak dijuluki sebagai feminis. Para perempuan yang tergabung 

dalam Mouvment de liberation des femmes ini lebih berbasis pada 
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psikoanalisa dan kritik sosial. Di Inggris pun tokoh-tokoh seperti Juliat 

Mitcell dan Ann Oakley termasuk menentang klaim-klaim biologis yang 

dilontarkan para feminis radikal dan liberal yang menjadi tren di tahun 60-

an. Bagi mereka, yang bisa menjadi pemersatu kaum perempuan adalah 

konstruksi sosial bukan semata kodrat biologinya. 

Kesetaraan gender seharusnya mulai ditanamkan pada anak sejak dari 

lingkungan keluarga. Ayah dan ibu yang saling melayani dan menghormati 

akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Demikian pula dalam 

hal memutuskan berbagai persoalan keluarga, tentu tidak lagi didasarkan 

atas "apa kata ayah". Jadi, orang tua yang berwawasan gender diperlukan 

bagi pembentukan mentalitas anak baik laki-laki maupun perempuan yang 

kuat dan percaya diri. 

Memang tidak mudah bagi orang tua untuk melakukan pemberdayaan 

yang setara terhadap anak perempuan dan laki-lakinya. Sebab di satu pihak, 

mereka dituntut oleh masyarakat untuk membesarkan anak-anaknya sesuai 

dengan "aturan anak perempuan" dan "aturan anak laki-laki". Di lain pihak, 

mereka mulai menyadari bahwa aturan-aturan itu melahirkan ketidakadilan 

baik bagi anak perempuan maupun laki-laki.  

Berbicara tentang pendidikan menjadi sangat urgen, apalagi isu 

tentang gender memiliki keterkaitan dengan proses pendidikan dan lembaga 

pendidikan dengan mengacu pada tiga alasan mendasar. Pertama, lembaga 

pendidikan merupakan wadah yang mampu menampung dan mewadahi 

ekspresi laki-laki dan perempuan serta mengaktualisasaikan dan 
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mendefinnisikan identitas dirinya. Kedua, lembaga pendidikan merupakan 

instusi dinamis yang menyiapkan, memproduksi dan mengembangkan 

potensi sumber daya manusia. Ketiga, lembaga pendidikan memproduksi 

ideologi atau doktrin tertentu, baik melalui kebijakan atau melalui 

inkulturasi atmosfer. 

Pendidikan sebagai salah satu sektor pambangunan turut menerapkan 

pengarusutamaan gender di tingkat nasional maupun daerah. Kemudian 

yang paling mudah dilakukan oleh pusat studi gender untuk menjawab isu 

dari berbagai kalangan tentang persoalan gender yang menjadi kesadaran 

personal dan belum menjadi kesadaran kolektif yaitu dengan memasuki 

ranah-ranah pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai wadah untuk 

membantu terlaksanakannya upaya sosialisasi pengarusutamaan gender. 

Kemudian yang paling mudah dapat dilaksanakannya dengan baik 

mengintegrasikan gender kedalam mata kuliah dalam perguruan tinggi. 

Terutama mata kuliah sosial dan keagamaan yang dapat diintegrasikan oleh 

berbagai aspek gender misalnya dalam mata kuliah pendidikan 

kewarganegaraan, ilmu sosial dasar, psikologi perkembangan, bimbingan 

dan konseling, ekonomi pembangunan, hukum dan HAM dan sebagainya. 

Saat ini, di Indonesia masalah pendidikan masih sedikit terbentur oleh 

faktor gender, terutama di desa-desa yang masyarakatnya masih tertinggal 

oleh informasi dan teknologi sehingga pola pikirnya belum bisa 

berkembang. Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas 

merupakan salah satu daerah yang bisa dikatakan sebagai desa dimana 
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masyarakatnya masih kurang akses informasi dan teknologi khususnya 

bidang pendidikan. Di desa ini masih banyak masyarakat yang beranggapan 

bahwa pendidikan anak laki-laki lebih diutamakan dari pada anak 

perempuan, terutama pada keluarga petani. Hal ini dikarenakan pola pikir 

mereka tentang kedudukan laki-laki yang lebih tinggi, dimana laki-laki 

merupakan pemimpin dalam keluarga. Sedangkan anak perempuan 

dianggap sebagai calon ibu rumah tangga yang tidak perlu mencari uang dan 

pekerjaannya hanya mengurus rumah tangga. 

Berikut ini adalah daftar presentase partisipasi bersekolah di 

Kabupaten Banyumas: 

Tabel 1. Presentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis 
Kelamin dan Partisipasi Bersekolah di Kabupaten Banyumas 
Tahun 2007 

 

No. Partisipasi Sekolah Jenis Kelamin 
Laki-laki Perempuan 

1. Tidak/Belum pernah sekolah 0,78 0,00 
2. Masih sekolah 15,68 16,01 
3. Tidak sekolah lagi 83,54 83,99 

  Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Tahun 2007 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 perempuan 

masih banyak yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang 

lebih tinggi tetapi juga masih ada sedikit kecil anak laki-laki yang tidak/ 

belum pernah sekolah. 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


9 

 

 

Tabel 2. Presentase Penduduk menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan 
Partisipasi Bersekolah di Kabupaten Banyumas Tahun 2008 

 

No
. Umur (Tahun) 

Laki-laki Perempuan 
Tdk/Blm 
Pernah 
Sekolah 

Masih 
Sekolah 

Tidak 
Sekolah 

Lagi 

Tdk/Blm 
Pernah 
Sekolah 

Masih 
Sekolah 

Tidak 
Sekolah 

Lagi 
1. 7-12 0,00 99,55 0,45 0,00 99,19 0,81 
2. 13-15 0,00 88,19 11,81 0,00 90,94 9,06 
3. 16-18 2,19 50,05 47,76 1,16 59,56 39,28 
4. 19-24 1,19 12,34 86,47 0,00 15,07 84,93 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Tahun 2008 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada umur 7-12 tahun masih 

banyak anak perempuan yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya lagi. Hal 

ini berarti dapat dikatakan pada tahun 2008 masih cukup banyak anak-anak 

yang tidak dapat mengenyam pendidikan selama 9 tahun yang termasuk 

program wajib belajar bagi bangsa Indonesia. walaupun dalam tabel di atas 

pada umur 13-24 tahun masih cukup banyak anak perempuan yang masih 

bersekolah, tetapi keadaan tersebut masih tergolong memprihatinkan karena 

pada usia 16-18 tahun masih ada sejumlah anak, baik laki-laki maupun 

perempuan yang tidak/ belum pernah duduk di bangku sekolah. Tentunya 

hal ini masih harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah dan khususnya 

masyarakat Banyumas. 
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Tabel 3. Presentase Penduduk menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan 
Partisipasi Bersekolah di Kabupaten Banyumas Tahun 2009 

 

No
. Umur (Tahun) 

Laki-laki Perempuan 
Tdk/Blm 
Pernah 
Sekolah 

Masih 
Sekolah 

Tidak 
Sekolah 

Lagi 

Tdk/Blm 
Pernah 
Sekolah 

Masih 
Sekolah 

Tidak 
Sekolah 

Lagi 
1. 7-12 0,00 98,65 1,35 0,92 99,08 0,00 
2. 13-15 0,00 88,39 11,61 0,00 91,84 8,16 
3. 16-18 0,00 55,88 44,12 0,00 50,76 49,24 
4. 19-24 0,00 20,71 79,29 0,61 27,96 71,43 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Tahun 2009 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 sudah 

sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pendidikan 

bagi kaum perempuan masih juga dikatakan rendah, hal ini terbukti pada 

usia sekolah yakni 16-18 tahun pendidikan perempuan masih rendah 

dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu juga pada usia 7-12 tahun dan 19-

24 tahun masih ada anak perempuan  yang tidak/ belum pernah bersekolah, 

berbeda dengan anak laki-laki yang semuanya sudah pernah bersekolah. 

Tentunya hal ini sangat memprihatikan bagi bangsa Indonesi karena masih 

banyak anak-anak yang belum bisa menikmati pendidikan.   

Berikut ini adalah daftar presentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan di 

Kabupaten Banyumas. 
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Tabel 4. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas berdasarkan 
Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Banyumas 
Tahun 2007 

 
No. Pendidikan Tinggi yang 

Ditamatkan 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 
1. Tidak/belum pernah sekolah 2,49 6,37 
2. Tidak/belum tamat SD/MI 17,47 20,66 
3. SD/MI 38,49 37,89 
4. SLTP 16,50 16,90 
5. SMA/MA 10,37 8,05 
6. SMK 9,28 4,72 
7. D I/D II 0,70 1,32 
8. D III 1,70 1,47 
9. S 1/S 2 3,01 2,62 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Tahun 2007 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendidikan anak perempuan 

masih rendah dibandingkan dengan anak laki-laki, diantaranya bahwa masih 

ada anak perempuan yang belum tamat SD/MI sama sekali, tamat SMA/MA 

bagi anak perempuan juga masih sangat rendah, apalagi pada jenjang 

pendidikan tinggi S1/S2, anak perempuan memiliki porsi kecil di dalamnya. 

Tabel 5. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas berdasarkan 
Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Banyumas 
Tahun 2008 

 
No. Pendidikan Tinggi yang 

Ditamatkan 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 
1. Tidak/belum pernah sekolah 2,21 6,56 
2. Tidak/belum tamat SD/MI 24,54 27,61 
3. SD/MI 32,65 31,65 
4. SLTP 17,16 15,88 
5. SMA/MA 7,82 7,57 
6. SMK 11,24 5,88 
7. D I/D II 0,23 1,13 
8. D III 1,44 1,23 
9. S 1/S 2 2,71 2,49 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Tahun 2008 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 masih 

dianggap belum ada peningkatan pendidikan bagi anak perempuan  karena 

masih banyak anak perempuan yang hanya menamatkan pendidikannya 

hanya sampai jenjang pendidikan SD saja. Pada anak laki-laki, tingkat 

pendidikannya bisa dianggap tinggi dan selalu memiliki presentase yang 

lebih besar dibandingkan dengan pendidikan anak perempuan. Begitu juga 

terjadi pada tamatan D III dan S1/S2, perempuan masih kurang bersaing 

dengan pendidikan anak laki-laki.  Hal ini sangat memprihatinkan karena 

pendidikan bagi anak perempuan masih dirasa kurang dan masih di bawah 

tingkat pendidikan anak laki-laki. 

Tabel 6. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas berdasarkan 
Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Banyumas 
Tahun 2009 

 
No. Pendidikan Tinggi yang 

Ditamatkan 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 
1. Tidak/belum pernah sekolah 2,07 7,11 
2. Tidak/belum tamat SD/MI 20,90 22,23 
3. SD/MI 32,28 32,30 
4. SLTP 19,41 15,53 
5. SMA/MA 10,85 10,48 
6. SMK 8,75 6,66 
7. D I/D II 0,40 0,76 
8. D III 1,55 2,46 
9. S 1/S 2 3,79 2,47 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Tahun 2009 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendidikan perempuan 

setidaknya mengalami sedikit peningkatan, meskipun tidak begitu mencolok 

apabila dilihat dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dengan 

berkurangnya presentase tidak/belum tamat SD/MI bagi anak perempuan, 

dan dengan sedikit bertambahnya presentase tamatan D III bagi anak 
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perempuan. Tetapi di sisi lain, pendidikan anak perempuan masih 

memprihatinkan karena presentase tidak/belum pernah sekolah ternyata 

masih tergolong tinggi dibanding dengan tahun 2008.  

Dari beberapa tabel di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa 

pendidikan anak laki-laki tergolong tinggi dibandingkan dengan pendidikan 

bagi anak perempuan. 

Berikut ini adalah data profil pendidikan masyarakat Desa Jambu 

Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas: 

Tabel 7. Profil pendidikan masyarakat Desa Jambu 

N
o 

Tingkat 
Pendidikan 
Masyarakat 

Jumlah Penduduk Juml
ah Lk Pr 

1. Buta huruf 0 0 0 

2. Tidak tamat 
SD/sederajat 

94 89 183 

3. Tamat 
SD/sederajat 

2.0
79 

2.5
32 

4.611 

4. Tamat 
SLTP/sedera
jat 

447 349 796 

5. Tamat 
SLTA/sedera
jat 

583 308 891 

6. Tamat D-1 7 9 16 

7. Tamat D-2 7 10 17 

8. Tamat D-3 14 12 26 

9. Tamat S-1 26 15 41 

Sumber: Data Statistik Desa Jambu Tahun 2010 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, jumlah masyarakat 

tidak tamat SD/sederajat banyak dialami oleh anak laki-laki, sedangkan 

masyarakat yang tamat SD/sederajat banyak dialami oleh anak perempuan. 

Hal ini banyak dialami oleh para orang tua saja, karena pada zaman dulu 

untuk mendapatkan pendidikan sangat susah. Mulai dari tamatan 

SLTP/sederajat, SLTA/sederajat, D-3 dan S-1 banyak dialami oleh anak 

laki-laki, karena bagi orang tua pendidikan anak laki-laki adalah penting dan 

dapat dijadikan sebagai modal mereka untuk bekerja, anak perempuan 

memiliki porsi kecil di dalamnya. Sedangkan untuk tamatan D-1 dan D-2 

antara anak laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan yang sangat 

kecil, karena dengan tamatan tersebut perempuan sudah bisa mengejar 

ketertinggalannya dengan anak laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendidikan bagi anak perempuan sangat dibatasi, dapat diketahui bahwa 

pendidikan terakhir anak perempuan paling banyak hanya sampai 

SD/sederajat.  

Sehubungan dalam penyusunan proposal ini, penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Perspektif Gender Pada Pendidikan Anak 

Dalam Keluarga Petani di Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten 

Banyumas (Analisis Gender)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana persepsi keluarga petani di Desa Jambu Kecamatan Wangon 

Kabupaten Banyumas tentang pendidikan anak laki-laki dan 

perempuan? 
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b. Bagaimana upaya keluarga petani  di Desa Jambu Kecamatan Wangon 

Kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan pendidikan anak laki-laki 

dan perempuan? 

c. Apakah ada diskriminasi gender antara laki – laki dan perempuan 

dalam mengoptimalkan pendidikan anak pada keluarga petani di Desa 

Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas? 

 

1.3 Tujuan 

a. Untuk mengetahui persepsi keluarga petani di Desa Jambu Kecamatan 

Wangon Kabupaten Banyumas tentang pendidikan anak laki-laki dan 

perempuan. 

b. Untuk mengetahui upaya keluarga petani di Desa Jambu Kecamatan 

Wangon Kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan pendidikan 

anak laki-laki dan perempuan. 

c. Untuk mengetahui ada atau tidak ada diskriminasi gender antara laki-

laki dan perempuan dalam mengupayakan pendidikan anak pada 

keluarga petani di Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten 

Banyumas. 

 

1.4 Manfaat 

Dalam hasil penelitian ini, diharapkan dapat mempunyai manfaat, 

antara lain : 

a. Bagi pembaca 
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Dapat memberikan pedoman kepada pembaca untuk memahami tentang 

arti pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, baik laki-laki maupun 

perempuan. 

b. Bagi peneliti  

Dapat mengetahui/mengukur tingkat perkembangan pendidikan 

khususnya pada keluarga petani di Desa Jambu Kecamatan Wangon 

Kabupaten Banyumas. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas dari 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian Awal 

Pada bagian awal skripsi terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman 

judul, abstrak,  halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, 

prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi  

Pada bagian isi memuat lima bab yang terdiri dari: 

Bab I : Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat hasil penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II : Landasan Teori 

Bagian ini berisi tentang landasan teoritis dan konsep-konsep untuk 

mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini. 
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Bab III : Metode Penelitian 

Bagian ini berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, 

fokus penelitian, sumber data penelitian, subyek penelitian, teknik 

pengumpulan data dan metode alat analisis. 

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pambahasan 

Bagian ini akan dibahas tentang hasil penelitian,dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V : Penutup 

Bagian ini akan ditampilkan kesimpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi  

Berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan aktivitas yang khas bagi manusia dalam suatu 

komunitas masyarakat dengan tujuan untuk memanusiakan manusia, dan 

merupakan instrumen yang penting bagi pemberdayaan masyarakat, 

terutama bagi masyarakat yang termarjinalkan. 

 Pendidikan juga merupakan kunci terwujudnya keadilan gender 

dalam masyarakat, karena di samping merupakan alat untuk mentransfer 

norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan manusia, juga 

sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan ide-ide dan nilai baru. 

Dengan demikian, lembaga pendidikan merupakan sarana formal untuk 

sosialisasi sekaligus transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat, termasuk nilai dan norma gender.  

2.2 Konsep Gender dan Kodrat Perempuan dan Laki-laki 

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas 

masalah kaum perempuan adalah membedakan konsep seks (jenis kelamin) 

dan konsep gender. Pemahaman dan pembedaan terhadap kedua konsep 

tersebut sangat diperlukan karena alasan sebagai berikut, pemahaman dan 

pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam 

melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan 

sosial yang menimpa kaum perempuan (Fakih, 2008:3). 

18 
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Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender 

dengan seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan 

atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis 

yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis 

laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, dan memproduksi sperma. 

Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran 

untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai 

alat menyusui. 

Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang 

dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan dan 

perempuan dalm kehidupan keluarga dan masyarakat. Gender berkaitan 

dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan 

berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan 

sosial, dan budaya tempat mereka berada. 

Gender oleh H.T Wilson dalam Umar (1993:34), diartikan sebagai 

suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan 

perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang akibatnya mereka 

menjadi laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut  Peter R. Beckman 

dan Francine D’Amico, Eds (1994:4-6), gender dapat didefinisikan sebagai 

karakteristik sosial yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki. 

Karakteristik sosial ini merupakan hasil perkembangan sosial dan budaya 

sehingga tidak bersifat permanen maupun universal. Berdasarkan 

karakteristik sosial ditetapkan peran untuk laki-laki dan perempuan yang 
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pantas. Akibatnya timbul asosiasi dunia publik bersifat maskulin pantas 

untuk kaum laki-laki dan dunia privat, domestik dan rumah tangga bersifat 

feminim adalah milik perempuan.  

Konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki 

maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. 

Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, 

atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. 

Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. 

Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara 

juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-

sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang 

lain. Misalnya saja zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih 

kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman lain dan di tempat yang berbeda laki-

laki yang lebih kuat. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat 

perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta 

berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke 

kelas lain, itulah yang dinamakan dengan konsep gender (Fakih, 2008:8). 

Menurut Umar Nasrudin (1996), kodrat berasal dari bahasa Arab 

qadara/qadira-yaqduru/yaqdiru-qudratan yang berarti kuasa untuk 

mengerjakan sesuatu. Kata kodrat dalam arti kemampuan, kekuasaan, atau 

sifat bawaan menunjukkan adanya keterlibatan secara aktif dari si pelaku 

terhadap apa yang bisa dan dapat dilakukannya sendiri, tanpa bergantung 

atau terkait dengan selain dirinya. Sementara, kata takdir dalam arti 
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kekuasaan atau ketentuan Tuhan. Justru sebagian besar yang dewasa ini 

sering dianggap atau dinamakan sebagai “kodrat wanita” adalah konstruksi 

sosial dan kultural atau gender. Misalnya, sering diungkapkan bahwa 

mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah 

tangga atau urusan domestik sering dianggap sebagai ”kodrat wanita”. 

Padahal kenyataanya, urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah 

tangga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karena jenis pekerjaan itu 

bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal, apa yang sering disebut 

sebagai “kodrat wanita” atau “takdir Tuhan atas wanita” dalam kasus 

mendidik anak dan mengatur kebersihan rumah tangga, sesungguhnya 

adalah gender. 

2.3 Pengertian Kesetaraan dan Keadilan Gender 

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan 

perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai 

manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, 

hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan 

nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan 

tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan 

ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. 

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap 

perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada 

pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan 

terhadap perempuan maupun laki-laki (Warta Artikel, 2010). 
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Konsep kesetaraan gender adalah kondisi dimana laki-laki dan 

perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam 

kesempatan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling 

bantu membantu dan saling mengisi di semua aspek kehidupan. 

Pemberdayaan terwujud sebagai redistribusi kekuasaan. Tujuan 

pemberdayaan perempuan adalah untuk menentang ideologi patriarkhi, 

yaitu dominasi laki-laki dan perempuan merubah struktur dan pranata yang 

memperkuat dan melestarikan diskriminasi gender dan ketidakadilan sosial. 

Jika perempuan menjadi mitra sejajar, maka kaum laki-laki dibebaskan dari 

peran penindas dan pengeksploitasi stereotipe gender yang pada dasarnya 

membatasi potensi perempuan. Aspek yang ditekankan adalah keinginan 

bahkan tuntutan pembagian kekuasaan dalam posisi setara, representasi 

serta partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan 

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Terwujudnya kesetaran dan keadilan gender ditandai dengan tidak 

adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian 

mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas 

pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari 

pembangunan. 

2.4 Permasalahan Ketidakadilan Gender 

Ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya 

ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di 

Indonesia, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di 
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Indonesia. Sesungguhnya perbedaan gender dengan pemilahan sifat, peran, 

dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. 

Namun pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai 

ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan, tetapi juga bagi kaum laki-

laki. 

Berbagai pembedaan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab serta 

kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun 

tidak langsung, dan dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun 

kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah berakar 

dalam adat, norma ataupun struktur masyarakat. Gender masih diartikan 

oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum 

memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran 

fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi 

demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab 

sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja 

bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang 

menguntungkan dibandingkan laki-laki. 

Diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan. Pasal 1 ayat 3 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

menjelaskan bahwa pengertian diskriminasi adalah setiap pembatasan, 

pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan 

pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, 

golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan 
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politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan 

pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan 

dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang 

politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. 

Perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar 1945 beserta amandemennya. Undang-Undang Dasar 1945 secara 

tegas mengutamakan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan 

bermasyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan 

bidang kemasyarakatan lainnya. Untuk itu Undang-Undang Dasar 1945 

beserta amendemennya sangat penting untuk menjadi acuan universal para 

penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Menurut March C (1996), penguatan komitmen Pemerintah 

Indonesia dalam melakukan penolakan terhadap berbagai bentuk 

diskriminasi antara lain tertuang dalam Konvensi Internasional tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 

(International Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 dan diperkuat dengan Undang-

undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Konvensi Internasional tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965 (International 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 

1965).(Oxford:oxfam.uk/Ireland.http://www.docstoc.com/docs/5805662/Ke

rangka-Analisis-Gender) 
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Faqih dalam Achmad M. menyatakan, ketidakadilan gender adalah 

suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan 

sebagai korban dari sistem. Selanjutnya Achmad M. menyatakan, ketidak 

adilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, 

terutama pada perempuan; misalnya marginalisasi, subordinasi, 

stereotipe/pelabelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif (Bhasin dan 

Mosse, 1996), kekerasan terhadap perempuan (Prasetyo dan Marzuki, 

1997), beban kerja lebih banyak dan panjang (Ihromi, 1990). Manisfestasi 

ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan, 

saling terkait dan berpengaruh secara dialektis (Achmad M. 2001:33). 

2.5 Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Akibat Diskriminasi Gender 

Dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI (2003:42-45), bentuk-

bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender yaitu sebagai berikut: 

a. Marginalisasi perempuan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan 

gender 

Proses marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) yang mengakibatkan 

kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang, 

seperti penggusuran dari kampung halaman, dan eksploitasi 

perempuan.perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan yang 

lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki 

oleh laki-laki.  
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b. Subordinasi 

Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis 

kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis 

kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang 

menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-

laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran agama maupun dalam aturan 

birokrasi yang meletakkan kaum perempuan sebagai subordinasi dari 

kaum laki-laki. 

Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat 

yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. 

Sebagai contoh, apabila seorang isteri yang hendak mengikuti tugas 

belajar, atau hendak bepergian ke luar kota bahkan ke luar negeri harus 

mendapat izin dari suami, tetapi kalau suami yang akan pergi tidak 

perlu izin dari isteri. 

c. Pandangan stereotipe 

Stereotipe yang dimaksud adalah citra baku tentang individu atau 

kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. 

Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah 

satu stereotipe yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni 

terjadi terhadap salah satu jenis kelamin (perempuan). Hal ini 

mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai bentuk 

ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya, pandangan 

terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan 
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pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau 

kerumahtanggaan. Hal ini tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah 

tangga, tetapi juga terjadi di tempat kerja dan masyarakat, bahkan di 

tingkat pemerintahan dan negara. 

Apabila seorang laki-laki marah, ia dianggap tegas, tetapi bila 

perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat 

menahan diri. Standar nilai terhadap perilaku perempuan dan laki-laki 

berbeda, namun standar nilai tersebut banyak menghakimi dan 

merugikan perempuan. 

Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika 

hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau 

birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nakah utama, 

(breadwinner) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan 

dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak 

diperhitungkan. 

d. Kekerasan 

Berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat 

perbedaan, muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan 

terjemahan dari violence, artinya serangan terhadap fisik maupun 

integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak 

hanya menyangkut serangan fisik saja seperti pemerkosaan, pemukulan, 

dan penyiksaan, tetapi juga bersifat non fisik seperti pelecehan seksual 

sehingga secara emosional terusik. 
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Pelaku tindak kekerasan bisa bersifat individu, baik dalam rumah 

tangga sendiri maupun di tempat umum dan ada juga di dalam 

masyarakat itu sendiri. Pelaku bisa saja suami/ayah, keponakan, 

sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, tetangga, majikan, atau yang 

lainnya. 

e. Beban ganda 

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban 

ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu 

secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa 

jenis  kegiatan dilakukan oleh laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh 

perempuan. Berbagai observasi, menunjukkan bahwa perempuan 

mengerjakan hampir dari 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, 

sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga 

masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dalam proses 

pembangunan, kenyataanya perempuan sebagai sumber daya insani 

masih mendapat pembedaan perlakuan, terutama dalam bidang 

pendidikan. Di bidang pendidikan, kaum perempuan masih tertinggal 

dibandingkan laki-laki. Kondisi ini antara lain disebabkan adanya 

pandangan dalam masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan 

laki-laki untuk mendapatkan pendidikan daripada perempuan. 

2.6 Perempuan dalam Perspektif Pendidikan dan Budaya 

Banyak orang yang menyangka bahwa feminisme merupakan istilah baru 

atau paling tidak berkembang pada saat “The Flower Generations” (sekitar 
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tahun 1960-an dan 1970-an). Perempuan di era tahun 1980-an telah melaju 

pesat. Mereka menikmati hak politik, kesetaraan upah, kesempatan dalam 

berkarier, pembebasan seksual dan sebagainya. 

Sejarah feminisme membuktikan bahwa wacana feminisme kemudian 

berkembang dengan pesat pada abad ke-20 dan kini merupakan salah satu 

teori yang sangat berpengaruh di hampir segala bidang ilmu. Dengan 

demikian, mau tidak mau teori feminisme harus diperhitungkan dalam 

wacana pendidikan. Ada empat teori besar feminisme, menurut Gadis Arivia 

dalam bukunya Feminisme: Sebuah Kata Hati (2006:412-414) yaitu: 

1. Teori Feminisme Liberal 

Teori ini memfokuskan diri pada pertanyaan-pertanyaan mengapa anak 

perempuan banyak mengalami kegagalan meraih pendidikan tinggi. 

Mengapa mereka memilih (diarahkan?) ke jalur pendidikan praktis dan 

adakah stereotip-stereotip dalam pendidikan?. Pembahasan feminisme 

liberal terutama berkisar pada persoalan akses pendidikan, peningkatan 

partisipasi sekolah pada anak perempuan, menyediakan program-

program pelayanan bagi anak perempuan dari keluarga tidak beruntung, 

dan melakukan penuntutan kesetaraan pendidikan yang sifatnya tidak 

radikal atau tidak mengancam. 

Tokoh aliran ini adalah Naomi Wolf, sebagai "Feminisme Kekuatan" 

yang merupakan solusi. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan 

dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus terus 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Naomi_Wolf&action=edit&redlink=1


30 

 

 

menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas 

berkehendak tanpa tergantung pada lelaki. 

Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa 

mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita di 

sektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan 

menempatkab wanita pada posisi sub-ordinat. Budaya masyarakat 

Amerika yang materialistis, mengukur segala sesuatu dari materi, dan 

individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme. Wanita-wanita 

tergiring keluar rumah, berkarier dengan bebas dan tidak tergantung 

lagi pada pria. 

2. Teori Feminisme Radikal 

Teori ini sesuai dengan namanya radikal, yang berarti mencari 

persoalan sampai ke akar-akarnya. Perspektif ini bertolak belakang 

dengan kaum feminis liberal. Kaum feminis radikal melihat penyebab 

utama adanya ketidakadilan bagi perempuan di dalam dunia pendidikan 

adalah karena sistem patriarkal yang berlaku di masyarakat setempat. 

Selain itu, juga melihat hubungan kekuasaan antara laki-laki dan 

perempuan, karena hal ini menentukan keterbelakangan perempuan di 

berbagai bidang. Opresi seksualitas merupakan wacana yang sering 

dikemukakan oleh teori feminisme radikal untuk menunjukkan bahwa 

persoalan hak-hak reproduksi, kebutuhan perempuan, seksualitas 

perempuan merupakan pembahasan yang penting untuk memahami 

ketertindasan terhadap perempuan di segala bidang termasuk 
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pendidikan. Diskursus yang dipakai dalam teori ini adalah budaya 

patriarkal,opresi seksualitas, pemberdayaan perempuan, mensentralkan 

kepentingan perempuan. 

3. Teori Feminisme Marxis dan Sosialis 

Bagi teori ini, ketidaksetaraan dalam pendidikan terjadi karena institusi-

institusi pendidikan justru menciptakan kelas-kelas ekonomi. 

Pendidikan telah dijadikan bisnis yang lebih melayani kelas ekonomi 

atas. Pendidikan telah kehilangan makna, bukan untuk mencerdaskan 

bangsa melainkan untuk menguntungkan kantong masing-masing. 

Hubungan kekuasaan antara ekonomi kuat dan ekonomi lemah terlihat 

jelas sehingga kelompok miskin tereksploitasi dan berada dalam 

kebodohan secara terus menerus. Bahasa-bahasa yang sering digunakan 

dalam teori ini adalah yang berkaitan dengan kelas, produksi, 

kemiskinan, dan seterusnya. 

4. Teori Postmodernisme 

Teori ini pada dasarnya merupakan teori yang mengkritik dan 

mendekonstruksi filsafat yang berpihak  pada “fondasionalisme dan 

absolutisme”. Definisi pendidikan yang sangat berpusat pada laki-laki 

(male centered) dipertanyakan. Teori ini hendak membongkar semua 

anggapan-anggapan yang diterima begitu saja. Konsentrasi yang 

dilakukan teori ini adalah melihat semua diskursus yang ada, (teks-teks) 

yang ada dalam pendidikan yang melakukan opresi bawah sadar 

sehingga terjadi penatural-an bahasa-bahasa yang bias gender. Oleh 
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sebab itu, teori ini bukan saja mengajak mereka yang berkepentingan 

dengan pendidikan untuk mengubah kurikulum, tetapi melihat 

bagaimana kurikulum bias gender terbentuk dan beroperasi secara luas. 

Selama berabad-abad lamanya kita telah hidup dalam budaya hasil 

produk masyarakat patriarkal yang mengejawantahkan dalam segala aspek 

kehidupan manusia. Para feminis menggunakan istilah budaya untuk 

memperlihatkan nilai-nilai yang hidup di dalam segala bentuk institusi yang 

dijalankan oleh manusia. 

Di dalam segala bentuk kehidupan masyarakat, para feminis 

berusaha mengumpulkan informasi mengenai kedudukan perempuan di 

dalam masyarakat. Feminis Carrol Smith-Rosenberg pernah mengatakan 

bahwa, studi budaya memungkinkan para feminis kreatif mencari peluang 

untuk menciptakan budaya yang lain berdasarkan pengalaman dan 

kehidupan perempuan. Studi budaya membuat perempuan, terutama yang 

melakukan kajian perempuan untuk mendata ulang, dan menemukan 

kembali suara-suara perempuan yang telah sekian lama terpinggirkan 

(Arivia, 2006:412-414). 

2.7 Kesetaraan Gender dalam Pendidikan 

Banyak laki-laki mengatakan, sungguh tidak mudah menjadi laki-

laki karena masyarakat memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadapnya. 

Mereka haruslah sosok kuat, tidak cengeng, dan perkasa.  

Ketika seorang anak laki-laki diejek, dipukul, dan dilecehkan oleh 

kawannya yang lebih besar, ia biasanya tidak ingin menunjukkan bahwa ia 
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sebenarnya sedih dan malu. Sebaliknya, ia ingin tampak percaya diri, gagah, 

dan tidak memperlihatkan kekhawatiran dan ketidakberdayaannya. 

Ini menjadi beban yang sangat berat bagi anak laki-laki yang 

senantiasa bersembunyi di balik topeng maskulinitasnya. Kenyataannya 

juga menunjukkan, menjadi perempuan pun tidaklah mudah. Stereotip 

perempuan yang pasif, emosional, dan tidak mandiri telah menjadi citra 

baku yang sulit diubah. Karenanya, jika seorang perempuan 

mengekspresikan keinginan atau kebutuhannya maka ia akan dianggap 

egois, tidak rasional dan agresif. Hal ini menjadi beban tersendiri pula bagi 

perempuan. 

2.8 Bias Gender dalam Pendidikan 

 Keadaan di atas menunjukkan adanya ketimpangan atau bias gender 

yang sesungguhnya merugikan baik bagi laki-laki maupun perempuan. 

Membicarakan gender tidak berarti membicarakan hal yang menyangkut 

perempuan saja. Gender dimaksudkan sebagai pembagian sifat, peran, 

kedudukan, dan tugas laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh 

masyarakat berdasarkan norma, adat kebiasaan, dan kepercayaan 

masyarakat. 

Bias gender ini tidak hanya berlangsung dan disosialisasikan melalui 

proses serta sistem pembelajaran di sekolah, tetapi juga melalui pendidikan 

dalam lingkungan keluarga. Jika ibu atau pembantu rumah tangga 

(perempuan) yang selalu mengerjakan tugas-tugas domestik seperti 
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memasak, mencuci, dan menyapu, maka akan tertanam di benak anak-anak 

bahwa pekerjaan domestik memang menjadi pekerjaan perempuan. 

Pendidikan di sekolah dengan komponen pembelajaran seperti 

media, metode, serta buku ajar yang menjadi pegangan para siswa 

sebagaimana ditunjukkan oleh Muthalib dalam Bias Gender dalam 

Pendidikan ternyata sarat dengan bias gender. 

Faktor kendala kesertaan perempuan dalam pendidikan, pertama, 

proses sosialisasi peran gender membuat perempuan merasa berkewajiban 

memenuhi harapan budaya dan tradisi: mengabdi pada keluarga, menjadi 

istri yang baik, kesadaran akan posisi subordinatnya menyebabkan 

perempuan seringkali menjadi submisif, membatasi atau membendung 

aspirasinya dan enggan mendayagunakan potensi yang dimilikinya secara 

optimal. Kedua, sistem nilai budaya dan pandangan keagamaan kurang 

mendukung kesertaan perempuan dalam pendidikan. Pandangan stereotip 

beranggapan bahwa perempuan tidak perllu sekolah tinggi-tinggi, karena 

semakin tinggi sekolahnya semakin sulit untuk mendapatkan jodoh. Ketiga, 

prioritas pendidikan masih diperuntukkan bagi laki-laki yang kelak akan 

menjadi pencari nafkah. Perempuan sedikit sekali dilibatkan dalam proses 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga 

kebijakan pendidikan yang dihasilkan cenderung bersifat andosentris, 

semata-mata berorientasi pada kepentingan murid laki-laki.(Tri Marhaeni: 

45).  
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Sistem pendidikan yang berlaku di sekolah cenderung memperkuat 

ketimpangan gender dan stereotip peran gender. Kegiatan belajar dalam 

kelas pada umumnya bersifat diskriminatif dan merugikan murid 

perempuan. Guru cenderung menaruh harapan dan perhatian lebih besar 

kepada murid laki-laki dibanding dengan murid perempuan. Tidak 

mengherankan apabila kemampuan dan kepercayaan diri murid perempuan 

terus menerus mengalami kemerosotan, sehingga pada akhir masa 

pendidikan kondisinya seringkali berbeda jauh di bawah rata-rata murid 

laki-laki. 

 

   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


36 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian itu adalah 

metode kualitatif yaitu berusaha mempelajari sedalam-dalamnya mengenai 

perspektif gender dalam mengoptimalkan pendidikan anak dalam keluarga 

petani. Menurut Bogdan dan Tylor, metode kualitatif adalah sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati 

(Moleong, 2007:4).  

Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus dengan alasan dapat 

menggali kenyataan di lapangan secara intensif karena berskala lokal dan 

bersifat spesifik. Dengan demikian akan diperoleh data yang akurat dan 

sempurna mengenai perspektif gender dalam mengupayakan pendidikan 

anak dalam keluarga petani. 

Data yang diperoleh dari penelitian ini tidak berupa angka-angka 

tetapi data yang terkumpul berbentuk kata-kata lisan yang mencakup 

catatan, laporan dan foto-foto. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Jambu yang terletak di Kecamatan 

Wangon Kabupaten Banyumas. 
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3.3 Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan 

dalam penelitian kualitatif sebab pada dasarnya penelitian kualitatif tidak 

dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa ada masalah, melainkan 

dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap masalah. Masalah ini 

bisa datang dari pengetahuan ataupun pengalaman sebelumnya maupun dari 

pengetahuan pengetahuan atau pengalaman sendiri (Moleong, 2007:92). 

Berdasarkan konsep tersebut di atas yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah persepsi keluarga petani di Desa Jambu tentang pendidikan anak 

laki-laki dan perempuan, upaya keluarga petani di Desa Jambu dalam 

mengoptimalkan pendidikan anak laki-laki dan perempuan, serta ada atau 

tidak adanya diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam 

mengoptimalkan pendidikan anak yang dilihat dari berbagai bidang, antara 

lain antropologi, sosiologis, ideologis, dan ekonomi.  

3.4 Sumber Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber yaitu 

berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui proses wawancara 

dan berupa hasil wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data 

pendukung yang tidak langsung dari narasumber, yang termasuk dalam data 

sekunder yaitu arsip, dokumen. Sedangkan yang termasuk data primer yaitu 

data yang utama diantaranya informan atau orang yang memberikan 

informasi mengenai pendidikan anak pada keluarga petani di Desa Jambu. 
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3.5 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah subyek yang digunakan oleh peneliti untuk 

menjadi sasaran penelitian. 

Subyek penelitian ini adalah keluarga petani di Desa Jambu 

Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode interview atau wawancara 

Metode interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data 

dengan secara langsung melakukan wawancara/tanya jawab dengan 

para responden. 

2. Metode pengamatan atau observasi 

Metode pengamatan atau observasi yaitu dengan cara penulis 

melakukan pengamatan langsung kepada keluarga petani terhadap 

tingkat pendidikan anak, baik laki-laki maupun perempuan. 

3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subyek penelitian (Suhartono, 1999:70). 

3.7 Validitas Data 

Validitas data yang diharapkan dalam penelitian ini digunakan teknik 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Menurut Moleong, teknik 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007:330). 
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Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan dengan 

memanfaatkan penggunaan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda, dalam hal ini akan diperoleh dengan cara: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

3.8 Metode Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data 

kualitatif dengan menggunakan analisis gender. Analisis gender adalah 

proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki 

dan perempuan untuk mengidentifikasikan dan mengungkapkan kedudukan, 

fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Analisis gender yang digunakan adalah 

analisis model Harvard Framework (Kerangka Harvard). (Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan RI.2003: 109). 
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Kerangka analisis gender Harvard lebih concern dengan membuat 

pembagian kerja gender (division of labour), peran dalam pengambilan 

keputusan, tingkat control atas sumberdaya yang kelihatan.( Sebagai konsep 

dan alat, ini dibutuhkan data detail bagi perencanaan gender. Implikasi 

perencanaan program terhadap gender perempuan adalah diperlukan analisis 

yang menutupi bolong (gaps) pada level beban kerja, pengambilan 

keputusan dan sebagainya antara perempuan dan laki-laki.  

Tiga data set utama yang diperlukan: 

1. Siapa melakukan apa, kapan, di mana, dan berapa banyak alokasi waktu 

yang diperlukan? Hal ini dikenal sebagai “Profil Aktifitas”.  

2. Siapa yang memiliki akses dan kontrol (seperti pembuatan kebijakan) 

atas sumber daya tertentu? Hal ini kerap dikenal dengan “Profil Akses 

dan Kontrol” Siapa yang memeliki akses dan kontrol atas “benefit” 

seperti produksi pangan, uang dsb? 

3. Faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam pembagian kerja berbasis 

gender, serta akses dan kontrol yang ada pada “profil aktifitas” dan 

“profil akses dan kontrol”.  

Keterangan : 

1. Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau 

menggunakan sumber daya tertentu. 

2. Peran adalah keikutsertaan atau partisipasi dalam suatu kegiatan dan 

atau pengambilan keputusan. 
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3. Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk 

mengambil keputusan. 

4. Manfaat adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara 

optimal. 

Tujuan dari alat analisis ini adalah:  

1. Membedah alokasi sumberdaya ekonomis terhadap laki-laki dan 

perempuan. 

2. Membantu perencana proyek untuk lebih efisien dan meningkatkan 

produktifitas secara keseluruhan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

4.1 Gambaran Umum Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten 

Banyumas 

Desa Jambu adalah salah satu desa dari 12 desa yang terletak di wilayah 

Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Jarak dari ibu kota kecamatan 

sekitar 3 km dengan waktu tempuh sekitar 5 menit, dan jarak dengan ibu 

kota kabupaten sekitar 30 km, dan dapat ditempuh dengan kendaraan sekitar 

45 menit. Luas wilayah Desa Jambu adalah 609,099 Ha, dengan batas-batas 

desa yaitu  sebelah utara Desa Cikakak dan Desa Wlahar, sebelah barat 

Desa Jurangbahas, sebelah selatan Desa Banteran dan Desa Wangon, 

sebelah timur Desa Kaliurip dan Desa Karangtalun Kidul.  

Topografi Desa Jambu meliputi dataran rendah yang diselingi bukit 

kecil di sebelah Barat dan sebelah Timur desa. Sebelah selatan desa berupa 

dataran rendah dan hamparan sawah. Dusun III dan Dusun IV berada di 

sebelah Timur Sungai Asahan dan Sungai Tajum, yang membujur dari utara 

ke selatan.  

Berdasarkan penelusuran cerita dari beberapa orang kesepuhan yang 

sudah berumur, para pelaku sejarah, sesepuh desa,  tidak ada satu orangpun 

yang dapat menceritakan secara pasti kapan dimulainya sejarah Desa 
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Jambu. Yang pasti sejarah Desa Jambu tidak lepas juga dari Babad 

Banyumas. Sebagian kesepuhan desa menuturkan bahwa nama “Jambu” 

adalah merupakan “sanepa” dari dua kata  yaitu ja – mbu  yang artinya ; 

“aja mambu” (Jangan ber bau).  Merupakan harapan agar Desa Jambu ke 

depan agar selalu tentram, aman dan damai tidak ada gejolak, kekisruhan, 

huru hara, tercium kabar yang tidak sedap.  

Jumlah penduduk Desa Jambu sampai dengan bulan Desember 2010 

adalah 6.574 jiwa, dan jumlah Kepala Keluarga : 1.845 KK, dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 8. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin. 

 
No 

 

Golongan Umur 
(th) 

Jenis Kelamin 
Jumlah Laki-Laki Perempuan 

1 2 3 4 5 
1 ≤ 1 th 170 148 318 
2 0 – 4 216 224 440 
3 5 – 9 300 291 591 
4 10 – 14 278 287 565 
5 15 – 19 255 260 515 
6 20 – 24 247 279 526 
7 25 – 29 267 271 538 

 Sumber: RPJM Desa Jambu tahun 2010 

           

      Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

Desa Jambu tergolong cukup besar. Hal ini sesuai dengan luas desa yang 

terdiri dari beberapa grumbul seperti yang dijelaskan seperti berikut ini. 

Desa Jambu terdiri dari 11 RW dan 43 RT yang tersebar dalam 6 

Grumbul yaitu Grumbul Karangreja (Wilayah Dusun I), Grumbul Blumbang 
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(Wilayah Dusun I), Grumbul Kalitando (Wilayah Dusun I), Grumbul Jambu 

(Wilayah Dusun II), Grumbul Karangtengah (Wilayah Dusun III) dan  

Grumbul Karangmiri (Wilayah Dusun IV). 

Dilihat dari mata pencaharian penduduk, kehidupan ekonomi 

masayarakat Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas 

berdasarkan dinilai dari tingkat kesejahteraan penduduk adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 9. Tingkat kesejahteraan penduduk Desa Jambu 

No 
Tingkat 

Kesejahteraan 
Penduduk 

Jumlah Penduduk 
(orang) 

1. Keluarga Pra 
Sejahtera 

489 

2. Keluarga Sejahtera I 367 

3. Keluarga Sejahtera II 617 

4. Keluarga Sejahtera III 501 

Sumber: RPJM Desa Jambu Tahun 2010 

Adapun kegiatan keagamaan yang diikuti oleh masyarakat Desa Jambu 

Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas antara lain : adanya pengajian 

Fatayat NU, pengajian Rabuan, pengajian Jum’atan,pengajian khusus anak-

anak, dan pengajian dalam rangka memperigati Hari Besar agama Islam.  

 Keadaan tingkat pendidikan masyarakat Desa Jambu masih dapat 

dikatakan rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sangat 

padat. Berikut adalah tabel keadaan pendidikannya:  
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Tabel 10. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Jambu 

No Tingkat Pendidikan 
Masyarakat 

Jumlah Penduduk 
(orang) 

1. Buta huruf 0 

2. Tidak tamat 
SD/sederajat 

183 

3. Tamat SD/sederajat 4.611 

4. Tamat SLTP/sederajat 796 

5. Tamat 
SLTA/sederajat 

891 

6. Tamat D-1 16 

7. Tamat D-2 17 

8. Tamat D-3 26 

9. Tamat S-1 41 

Sumber: RPJM Desa Jambu Tahun 2010 

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Jambu Kecamatan 

Wangon Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut: 

Tabel 11. Jumlah sarana pendidikan di Desa Jambu 

No. Sarana Pendidikan Jumlah 
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 
2. Taman Kanak-Kanak (TK) 2 
3. Sekolah Dasar (SD) 5 

Sumber: RPJM Desa Jambu Tahun 2010 
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Tabel 12. Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Tahun 2010 

Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas 

No. Usia (Tahun) Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1. 7-12 128 131 259 
2. 13-15 103 102 205 
3. 16-18 96 98 194 
4. 19-24 51 52 103 

Jumlah 378 383 761 
Sumber: Data Statistik Desa Jambu Tahun 2010 
 
Dari data di atas, dapat kita ketahui bahwa, Angka Partisipasi Sekolah 

(APS) anak  perempuan pada usia 7-12 tahun memiliki angka partisipasi 

yang tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki. Sedangkan pada usia 13-18 

tahun anak laki-laki memiliki angka partisipasi tinggi dibandingkan dengan 

anak perempuan. Dilihat dari hasil statistik Desa Jambu, jumlah angka 

partisipasi sekolah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-

laki.   

Tabel 13. Data Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Tahun 2010 Desa 

Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas 

No. Usia (Tahun) Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1. 7-12 122 118 240 
2. 13-15 94 95 189 
3. 16-18 60 58 118 
4. 19-24 42 43 85 

Jumlah 318 314 632 
Sumber: Data Statistik Desa Jambu Tahun 2010 

Dilihat dari data Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2010 

dapat kita lihat bahwa, pada usia 7-18 tahun anak laki-laki memiliki angka 
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partisipasi murni yang tinggi. Sedangkan pada usia 19-24 tahun, angka 

partisipasi murni anak perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan anak 

laki-laki. 

Tabel 14. Data Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Tahun 2010 Desa 

Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas 

No. Usia (Tahun) Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1. 7-12 183 196 379 
2. 13-15 157 163 320 
3. 16-18 98 124 222 
4. 19-24 89 80 169 

Jumlah 527 563 1090 
Sumber: Data Statistik Desa Jambu Tahun 2010 

Dari data Angka Partisipasi Kasar (APK) di atas dapat kita lihat bahwa, 

pada usia 7-18 tahun anak perempuan memiliki angka partisipasi kasar yang 

tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki, sedangkan pada usia 19-24 tahun 

anak laki-laki memiliki angka partisipasi kasar lebih tinggi dibandingkan 

dengan anak perempuan. 

4.2 Persepsi Keluarga Petani di Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten 

Banyumas tentang Pendidikan Anak Laki-laki dan Perempuan 

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap 

orang. Baik kalangan keluarga miskin, menengah, dan kalangan atas sangat 

memerhatikan pendidikan mereka. Dalam hal ini, berlaku juga bagi keluarga 

petani yang sangat menginginkan pendidikan yang tinggi bagi anak-

anaknya. 
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Tabel 15. Daftar nama responden keluarga petani di Desa Jambu 

No. Nama Umur (tahun) Pendidikan terakhir 
1. Ibu  Sunarto 49 SD 
2. Bapak Darsun 37 STM 
3. Ibu Rustini 58 SD 
4. Ibu Dariah 45 SD 
5. Ibu Khanifah 32 D3 
6. Bapak Nursalim 59 SD 
7. Ibu Tugini 59 SD 
8. Ibu Khasanah 45 SMA 
9. Bapak Ashari 50 SD 
10. Ibu Supin 54 SD 

Sumber: Hasil Penelitian 2011  
 
Responden tersebut di atas adalah beberapa responden yang digunakan 

oleh peneliti. Mereka adalah para petani di Desa Jambu Kecamatan 

Wangon Kabupaten Banyumas.  

Berikut adalah hasil wawancara kepada Ibu Sunarto pada Rabu, 16 

Februari 2011 yang menyatakan bahwa: 

“Pendidikan merupakan hal yang penting sekali buat semua orang.” 

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan pendidikan bagi keempat 

anaknya yang sampai ke perguruan tinggi. 

Pendapat dari Ibu Sunarto juga sama dengan para responden yang lain. 

Berikut adalah pendapat dari Bapak Darsun pada Rabu, 16 Februari 2011, 

yakni: 

“Ya, menurut saya pendidikan itu adalah hal yang sangat penting sekali buat 
anak-anak saya. Karena dengan pendidikan, mereka akan mendapat ilmu 
pengetahuan yang banyak dan akan menambah wawasan yang luas agar 
anak saya menjadi anak yang pandai, dan nantinya akan berguna bagi nusa 
dan bangsa.”  
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1. Profil kegiatan, secara umum dikelompokkan menjadi 3 kategori 

kegiatan: 

a. Kegiatan produktif 

b. Kegiatan reproduktif 

c. Sosial budaya dan kemasyarakatan 

a. Kegiatan produktif 

 Tabel 16. Profil kegiatan produktif keluarga petani 

Umur Alokasi Waktu Lokasi Kegiatan Pendapatan 
Sekitar 
umur 
37 
tahun 
sampai 
dengan  
umur 
59 
tahun 

Setelah bangun pagi 
(kurang lebih pukul 
04.00 WIB) sampai 
dengan siang hari/ 
bahkan sore hari 
(15.30 WIB) 

Pada pagi hari, orang 
tua mulai menyiapkan 
peralatan untuk 
bekerja di sawah atau 
ladang. Istri 
membantu 
menyiapkankebutuhan 
ekonomi dan 
mengatur 
pengeluarannya. 

Per panen Rp. 
2.000.000,00 – 
Rp. 
5.000.0000,00 

 Sumber: Hasil Penelitian 2011 

Tabel di atas sesuai dengan hasil wawancara dari Bapak Ashari pada 

Kamis, 17 Februari 2011 yang menyatakan bahwa: 

“Saya dan istri mulai bangun pagi jam 04.00 WIB dan mulai beraktifitas 
untuk mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk bekerja di sawah. 
Sedangkan anak-anak dibangunkan untuk melaksanakan shalat subuh 
berjamaah. Dengan pendapatan sekitar Rp.3.000.000,00 per panen saya 
masih agak kekurangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ditambah 
lagi saya harus membiayai sekolah kedua anak saya, yang masing-masing 
masih duduk di kelas 3 SMK Swasta dan perguruan tinggi swasta juga.” 

 
Pernyataan serupa juga dikatakan oleh Ibu Tugini pada Kamis, 17 

Februari 2011 seperti berikut: 
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“Saya biasanya mulai bangun pagi sekitar pukul 04.00-04.30 WIB. Karena 
suami saya sudah meninggal, biasanya saya dibantu anak perempuan saya 
kalau mau pergi bekerja di sawah. Walaupun penghasilan saya tidak begitu 
banyak yakni sekitar Rp.5.000.000,00 per panen saya bersyukur dapat  
menghidupi ketiga anak saya. Kedua anak perempuan saya masih 
menempuh sekolah S1 yang biayanya cukup besar, sedangkan anak laki-laki 
saya sudah lulus S1 dan sekarang sudah bekerja. Dan pendapatan anak saya 
tersebut bisa digunakan untuk membantu biaya kuliah kedua adiknya itu. ” 

 

Pernyataan tersebut tampak sama seperti pendapat dari Ibu Khasanah 

pada Kamis, 17 Februari 2011 yakni sebagai berikut: 

“Dengan pendapatan saya yang maksimal Rp.3.000.000,00 saya masih 
beruntung dapat membiayai sekolah anak laki-laki saya yang sekarang 
masih duduk di kelas 6 SD. Sedangkan anak perempuan saya hanya lulus 
SMA karena saya merasa kurang mampu untuk melanjutkan jenjang 
pendidikan anak saya sampai ke perguruan tinggi dan akhirnya sekarang 
sudah menikah. Tetapi sekarang saya mempunyai niat besar untuk 
menyekolahkan anak laki-laki saya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. 
Karena pendidikan merupakan hal yang penting untuk anak saya.” 

 

Kesimpulan dari kegiatan produktif di atas adalah bahwa pekerjaan 

sebagai seorang petani tidaklah mudah. Aktifitas yang dijalankan mulai dari 

bangun pagi sekitar pukul 04.00 WIB. Dari situlah mereka mulai 

menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan guna dibawa ke ladang atau 

sawahnya. Pendapatannya hanya diperoleh dari hasil per panen padinya. 

Rata-rata pendapatan per panen mulai dari Rp.2.000.000,00-

Rp.5.000.000,00. Pendapatan sebesar itu, masih saja dianggap kurang untuk 

mencukupi kebutuhan hidup yang semakin mahal. Belum lagi mereka harus 

membiayai sekolah anak-anaknya, yang rata-rata masih duduk di bangku 

SMA/SMK/MA dan bangku kuliah perguruan tinggi negeri dan swasta. Dari 

hasil penelitian, dapat diketahui bahwa meskipun secara ekonomi mereka 
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tergolong keluarga menengah, tetapi mereka tetap semangat untuk 

menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal 

tersebut dikarenakan bahwa, mereka menganggap pendidikan merupakan 

hal yang sangat penting dan harus dinomor satukan untuk memperluas 

wawasan dan pengetahuan anak-anaknya. Jadi keluarga petani di Desa 

Jambu dapat dikatakan sebagai keluarga yang sejahtera dan makmur, 

terutama dalam bidang pendidikan bagi anak-anak mereka. 

b. Kegiatan reproduktif 

 Tabel 17. Profil kegiatan reproduktif keluarga petani 

Umur Alokasi Waktu Lokasi Kegiatan Bentuk 
Kegiatan 

Sekitar 
umur 
37 
tahun 
sampai 
dengan 
59 
tahun 

Setelah pulang bekerja 
(sekitar pukul 15.30 
WIB) sampai dengan 
waktu malam hari 

Kegiatan dilakukan 
di dalam rumah. 

Kegiatan 
domestik, 
mengasuh anak, 
pengambilan 
keputusan dan 
kebutuhan 
kodrati. 

 Sumber: Hasil Penelitian 2011 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa kegiatan 

reproduktif keluaraga petani sangatlah banyak. Selain bekerja di sawah, 

mereka juga memiliki kegiatan reproduktif lain yang harus dijalankan, 

misalnya adanya kegiatan domestik dalam rumah,(seperti: memasak, 

menyapu dan membersihkan rumah, menyiapkan makanan, mengisi bak 

air), mengasuh anak-anak yang sudah pasti diserahkan oleh istri karena istri 

memiliki waktu luang yang banyak di rumah sebagai ibu rumah tangga , dan 

kebutuhan kodrati yang harus dipenuhi oleh sang istri. 
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Pernyataan tersebut di atas, seperti halnya dikemukakan oleh responden 

yang bernama Ibu Khasanah pada Kamis, 17 Februari 2011 yakni: 

“Setelah saya pulang bekerja dari sawah, sekitar pukul 15.30 WIB masih 
banyak kegiatan saya di rumah, seperti memasak untuk anak-anak lalu 
menyiapkan makanan. Selain itu juga saya bertugas untuk mengasuh anak 
laki-laki saya yang sekarang duduk di kelas 6 SD, sedangkan anak 
perempuan saya sudah menikah yang terkadang juga ikut membantu saya, 
dan kadang-kadang juga ikut membantu suaminya bekerja di toko miliknya. 
Karena suami saya sudah meninggal, maka saya sendirilah yang mengasuh 
anak saya. Oleh karena itulah, segala keputusan ada di tangan saya dengan 
adanya pertimbangan-pertimbangan dari kedua anak saya.” 

 
Pendapat dari Ibu Khasanah tersebut ada sedikit perbedaan pendapat 

dari Bapak Darsun pada Rabu, 16 Februari 2011 yang menyatakan pendapat 

sebagai berikut: 

“Karena saya bekerja di sawah, maka segala kegiatan domestik di rumah 
saya serahkan kepada istri saya. Misalnya, memasak, menyapu, menyiapkan 
makanan, yang biasanya dibantu oleh anak perempuan saya. Bahkan waktu 
mengasuh anak paling banyak ditangani oleh istri saya. Tetapi dalam 
membimbing belajar anak, saya dan istri saya saling bekerja sama. Kedua 
anak saya, dilatih untuk belajar dengan mandiri dan cermat tanpa ada 
les/privat khusus bimbingan belajar..”  

 

Berikut ini juga ada pendapat dari Ibu Dariah pada Rabu, 16 Februari 2011 

yang menyatakan pendapat sebagai berikut: 

“Mengasuh anak adalah salah satu tugas saya sebagai seorang ibu, karena 
suami saya sibuk bekerja di ladang. Bagi saya mengasuh anak merupakan 
hal yang tidak mudah, karena watak anak berbeda satu sama lain. Kadang 
mereka masih ada sikap iri satu sama lain. Misalnya saja dalam hal mainan, 
yang sudah menjadi kebutuhan bagi kedua anak saya. Sikap itulah yang 
terkadang membuat saya sulit untuk menjelaskan kepada anak saya. Selain 
itu juga dalam hal prestasi yang diperoleh anak saya, anak pertama saya 
masih tergolong kurang pandai di kelasnya.  Hal ini dikarenakan karena 
anak saya masih malas belajar, sampai-sampai harus tinggal kelas. Berbeda 
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dengan anak saya yang pertama, anak kedua saya ini tergolong pandai dan 
berprestasi di kelasnya.” 

 

Kesimpulan dari kegiatan reproduktif di atas adalah kegiatan domestik 

rumah (misalnya: memasak, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, 

dan mengambil air) biasanya dilakukan oleh anak-anak perempuan mereka, 

terkecuali pada pekerjaan berat, yang sering dilakukan oleh anak laki-laki, 

misalnya: mengambil air, dan memperbaiki rumah. Sedangkan mengasuh 

anak adalah tugas seorang ibu. Tugas ini dirasa sangatlah berat, karena anak 

biasanya masih ada rasa iri atau kecemburuan sosial yang sangat tinggi, 

padahal orang tua sudah berlaku seadil-adilnya kepada semua anaknya. Dan 

yang terakhir mengenai pengambilan keputusan, tentunya bagi semua 

keluarga pengambilan keputusan itu harus berdasarkan hasil demokrasi dari 

masing-masing anggota keluarga. Pada akhirnya, keputusan itu ditetapkan 

oleh kepala keluarga, yaitu ayah (suami). Tetapi dalam penelitian di sini, 

ada beberapa responden yang kedudukannya sebagai seorang single parent, 

jadi segala keputusan tersebut ada di tangan ibu (istri) berdasarkan pendapat 

dari anak-anaknya. 
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c. Sosial budaya dan kemasyarakatan 

Tabel 18. Profil kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan 

 

Umur Alokasi Waktu Lokasi Kegiatan Bentuk 
Kegiatan 

Sekitar 
umur 
37 
tahun 
samapi 
dengan 
umur 
59 
tahun 

Pada waktu siang 
hari sampai 
dengan sore atau 
malam hari 

Di luar rumah 
atau di 
lingkungan 
sekitar  

Bagi orang tua: 
Bersilaturahmi 
dengan tetangga 
sekitar,mengikuti 
kegiatan 
PKK,arisan ibu-
ibu 
pengajian,acara 
tasyukuran,acara 
Yasinan,arisan 
RT bapak-bapak. 

Bagi anak-anak: 
karang taruna, 
pengajian anak-
anak. 

Sumber: Hasil Penelitian 2011 

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan sosial budaya dan 

kemasyarakatan keluarga petani sama banyaknya dengan kegiatan produktif 

dan reproduktif lainnya. Berikut ini adalah hasil wawancara kepada para 

responden dari Bapak Ashari pada Kamis, 17 Februari 2011 yakni: 

“Selain bekerja di sawah, saya juga mempunyai aktifitas lain dalam 
lingkungan masyarakat,seperti: kegiatan arisan RT bagi bapak-bapak, kerja 
bakti di lingkungan rumah, biasanya juga diundang dalam acara tasyakuran 
maupun Yasinan. Kegiatan-kegiatan tersebut sekaligus sebagai tali 
silaturahmi dengan masyarakat sekitar, agar terjadi hubungan yang 
harmonis antar warga masyarakat. Begitu juga dengan anak-anak saya, 
selain dengan pendidikan yang tinggi, mereka juga membutuhkan sosialisasi 
dengan warga sekitar, terutama dengan teman sebayanya. Anak saya 
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mengikuti kegiatan karang taruna yang ada di Desa Jambu agar dapat 
wawasan berorganisasi.”  

 

Pernyataan dari Bapak Ashari tersebut, telah dapat menunjukkan 

perilaku baik yang harus selalu ditanamkan oleh semua warga masyarakat. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia sebagai mahkluk sosial, yang 

tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Jadi, dalam 

bersosialisasi atau dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari pasti kita  

membutuhkan bantuan orang lain.  

Pendapat dari Bapak Ashari tersebut mendapat dukungan baik dari Ibu 

Sunarto, hal ini sesuai dengan pendapat beliau pada Rabu, 16 Februari 2011, 

yang menyatakan bahwa: 

“Sebagai petani saya juga membutuhkan sosialisasi dengan warga sekitar. 
Hubungan sosialnya dengan masyarakat sekitar termasuk hubungan yang 
baik. Kegiatan kemasyarakatan yang saya ikuti adalah kegiatan PKK di 
Desa Jambu, dan arisan-arisan dengan ibu-ibu tetangga lainnya. Sedangkan 
anak-anak saya sudah bekerja, kecuali putri saya yang terakhir, dia tidak 
boleh bekerja oleh ayahnya dengan alasan tidak boleh bekerja jauh-jauh, 
dan masih sulit untuk melepas putri terakhirnya itu. Jadi semua anaknya 
tidak ada yang aktif ikut organisasi kemasyarakatan.” 

 

Menurut Ibu Sunarto, hubungan sosialnya dengan masyarakat sekitar 

terjalin dengan baik dan harmonis. Hal ini dibuktikan dengan 

keikutsertaanya dalam organisasi kemasyarakatan yakni kegiatan PKK yang 

rutin dilaksanakan. Berbeda dengan keempat anaknya yang sudah lulus 

sekolah S1 dan STM, mereka sudah sibuk sendiri dengan pekerjaannya. 
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Kecuali anak yang terakhir, yang sampai saat ini masih menganggur, di 

rumah hanya membantu kegiatan-kegiatan ibunya.   

Tidak berbeda dengan pendapat dua responden di atas, di bawah ini 

juga terdapat pernyataan dari Bapak Darsun pada Rabu, 16 Februari 2011 

yang menyatakan pendapatnya sebagai berikut: 

“Kegiatan kemasyarakatan yang saya ikuti cukup banyak, diantaranya: 
arisan RT bapak-bapak, pengajian, tasyakuran, dan kerja bakti yang 
biasanya dilaksanakan pada hari minggu. Kalau istri saya mengikuti 
kegiatan PKK dan arisan-arisan. Hubungan sosial dengan masyarakat 
sekitar juga dapat terjadi dengan baik, ramah, sopan, dan harmonis. Tetapi 
kalau masalah mengatur sosialisasi anak, saya mengaku membatasinya, hal 
ini dikarenakan bahwa anak saya masih kecil dan masih perlu bimbingan 
dalam hal sosialisasi. Apalagi dalam memilih teman, maksudnya disini 
adalah bahwa dalam berteman, haruslah dengan teman yang sebaya dan 
anak yang baik dalam berperilaku. Karena apabila seorang anak berteman 
dengan anak yang nakal, biasanya bisa ketularan nakalnya. Oleh karena itu, 
saya sangat membatasi masalah pertemanannya.” 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan sosial budaya dan 

kemasyarakatan di atas adalah bahwa setiap keluarga memiliki hubungan 

sosial yang baik antara satu sama lain. Tidak adanya suatu perpecahan antar 

masyarakat. Tetapi tidak semua anak-anak mereka ikut aktif dalam kegiatan 

atau organisasi kemasyarakatan. Meskipun ada salah seorang yang 

berpendapat bahwa ilmu itu tidak hanya didapat dari pendidikan sekolah 

saja, tetapi juga bisa didapat dari keikutsertaanya dalam kegiatan organisasi 

desa, seperti karang taruna. Walaupun seorang anak memiliki pendidikan 

tinggi tetapi tidak dilengkapi dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, maka 

anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak yang kurang/susah berinteraksi 
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dengan sesama masyarakat. Dan hal ini sangat menyulitkan bagi si anak 

tersebut untuk terjun ke dunia masyarakat. Bahkan ada juga orang tua yang 

membatasi dalam hal pertemanan, orang tua ikut aktif dalam pertumbuhan 

anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak mereka salah memilih teman. 

Banyak orang menganggap bahwa berperilaku baik itu harus dilatih sejak 

dini. Maksud “membatasi pertemanan” tersebut dapat dinilai baik dan patut 

dicontoh oleh warga masyarakat lainnya. Jadi kegiatan sosial budaya dan 

kemasyarakatan disini sangatlah penting bagi orang tua maupun anak, 

karena pendidikan juga harus diimbangi dengan sikap sosial atau 

berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya. 

2. Profil  Akses dan Kontrol 

Profil akses dan kontrol adalah merinci sumber-sumber apa yang 

dikuasai oleh laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan kegiatannya dan 

manfaat apa yang diperoleh setiap orang dari hasil kegiatan tersebut. Profil 

ini memperlihatkan siapa yang memiliki akses kepada sumber daya dan 

kontrol atas penggunaanya, selanjutnya diidentifikasi, disusun dalam daftar 

apakah perempuan dan laki-laki mempunyai akses atau tidak kepada sumber 

daya dan kontrol atas penggunaannya. 
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a. Profil akses dan kontrol dalam kegiatan produktif 

Tabel 19. Akses dan kontrol dalam kegiatan produktif 

Sumber 
Daya 

Akses Kontrol 

Suami Istri Anak 
Lk 

Anak 
Pr Suami Istri Anak 

Lk 
Anak 
Pr 

Pertanian  V    V    

Penyiapan 
peralatan 

 V V  V    

Kegiatan 
ekonomi 
keluarga 

 
V   V V 

  

Sumber: Hasil Penelitian 2011 

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa akses dan kontrol terbesar 

dipegang oleh suami. Dalam hal ini, suami diberikan tanggung jawab besar 

dalam melindungi keluarganya, terutama masalah kebutuhan hidup anggota 

keluarga. Tentu saja masalah ekonomi keluarga dibantu oleh sang istri yang 

sudah menjadi kewenangannya. Suami bekerja demi mendapatkan 

penghasilan, dan istri mengelola segala kebutuhan yang harus terpenuhi 

dalam keluarganya. Tentu saja disesuaikan dengan pendapatan yang didapat 

oleh suami. 

Dari hasil wawancara kepada Bapak Darsun pada Rabu, 16 Februari 

2011 dapat kita ketahui sebagai berikut: 

“Saya bekerja sebagai petani tentu dengan penghasilan yang tidak besar. 
Saya bertanggungjawab dalam masalah ekonomi keluarga, yang tentunya 
saya dibantu oleh istri untuk mengelola segala kebutuhan perekonomian 
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keluarga yang harus ditentukan juga berdasarkan pendapatan saya sebagai 
seorang petani” 

 

 Pendapat dari Bapak Darsun ada sedikit perbedaan  pendapat dari ibu 

Khasanah pada Kamis, 17 Februari 2011 seperti berikut: 

“Pekerjaan sebagai petani tidak bisa saya andalkan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup, karena pendapatannya per panen tidak menentu. Apalagi 
dengan kebutuhan perekonomian keluarga yang sangat bayak. Karena suami 
saya sudah meninggal, maka segala alat-alat yang dibutuhkan dalam 
pertanian saya sendiri yang melengkapinya, terkadang juga dibantu oleh 
tetangga saya. Saya juga harus bisa mengelola perekonomian keluarga saya 
sendiri dengan melihat pendapatan yang saya dapatkan dari hasil pertanian 
tersebut. Selain pekerjaan sebagai petani, saya juga memiliki usaha 
sampingan untuk membuka toko kelontong kecil guna menyambung 
penghasilan ekonomi saya, karena menurut saya pendapatan dari petani itu 
dirasa masih kurang untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga.” 

 

Pendapat di atas dapat dijadikan tolok ukur bahwa semua orang tidak bisa 

mengandalkan pekerjaan petani menjadi yang utama, tetapi masih bisa 

membuka peluang usaha lain sebagai penghasilan tambahan apalagi 

kebutuhan ekonomi yang semakin bertambah. Hal itu terjadi karena Ibu 

Khasanah hanya hidup sendiri tanpa di dampingi suaminya yang sudah 

meninggal. Sampai sekarang beliau harus mempertahankan hidupnya 

dengan pekerjaannya sebagai petani dan pedagang di rumahnya. 

 

 

 

b. Profil akses dan kontrol dalam kegiatan reproduktif 
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Tabel 20. Akses dan kontrol dalam kegiatan reproduktif 

Sumber 
Daya 

Akses Kontrol 

Suami Istri Anak 
Lk 

Anak 
Pr Suami Istri Anak 

Lk 
Anak 
Pr 

Kegiatan 
domestik 

 V  V  V  V 

Mengasuh 
anak 

 V    V   

Kebutuhan 
kodrati 

 V    V   

Sumber: Hasil Penelitian 2011 

Dari tabel di atas dapat diperoleh data bahwa, kegiatan domestik rumah, 

misalnya: membersihkan rumah, memasak, menyiapkan makanan dan lain-

lain dilakukan oleh istri dan anak perempuan. Sedangkan sumber daya 

mengasuh anak dan kebutuhan kodrati keluarga, akses dan kontrolnya ada 

pada istri. Dalam hal ini, segala keperluan anak dipegang dan dikendalikan 

oleh istri. Jadi dapat disimpulkan bahwa, dalam segala kegiatan reproduktif, 

istrilah yang mempunyai akses dan kontrol lebih luas dalam menjalankan 

semuanya. 

Berikut ini adalah data hasil wawancara kepada Ibu Supin pada Kamis, 

17 Februari 2011 yaitu sebagai berikut: 

“Segala pekerjaan rumah tangga yang paling utama untuk mengerjakannya 
adalah saya sendiri, dan biasanya saya dibantu oleh anak perempuan saya. 
Karena anak perempuan sudah identik dengan pekerjan itu. Misalnya: 
menyapu, memasak, membersihkan rumah, menyiapkan makanan untuk 
keluarga, dan lain-lain. Seorang ibu mempunyai pekerjaan yang berat juga 
yaitu mengasuh anak. Kebetulan saya memiliki empat orang anak yang 
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masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Itulah salah satu hal 
yang berat bagi saya.” 

 

Selain pendapat dari Ibu Supin di atas, masih ada beberapa pendapat lain 

yang sama seperti Ibu Supin, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Pendapat dari Ibu Khanifah pada Rabu, 16 Februari 2011 yaitu: 

“Kalau masalah mengurus anak, sudah jelas saya sendiri yang 
melakukannya. Karena anak merupakan tanggung jawab seorang ibu. 
Susahnya, anak-anak masih sering bertengkar karena berebut mainan, sering 
terjadi kecemburuan sosial. Karena anak saya masih kecil, pekerjaan 
domestik rumah tidak semuanya saya bebankan kepada anak-anak saya. 
Biasanya, anak saya hanya membantu saja.” 

 

Pendapat dari Bapak Nursalim pada Kamis, 17 Februari 2011 yaitu: 

 

“Pekerjaan rumah tangga saya serahkan kepada istri saya, karena dia lah 
yang lebih berpengalaman dalam masalah rumah tangga. Biasanya anak 
perempuan saya yang membantu segala pekerjaan rumah, sedangkan anak 
laki-laki saya, hanya membantu seperlunya saja yang dianggap berat bagi 
istri ataupun anak perempuan, misalnya memperbaiki atap rumah. Begitu 
juga dengan pengasuhan anak, istri saya juga yang melakukannya. Karena 
istri saya mempunyai banyak waktu luang di rumah untuk memperhatikan 
anak-anak, sedangkan saya sibuk bekerja di sawah. Begitu juga dengan 
kebutuhan kodrati, istri yang memiliki kekuasaan penuh dalam hal itu.” 

 

Pendapat dari Bapak Ashari pada Kamis, 17 Februari 2011 yaitu: 

 

“Masalah pekerjaan rumah sudah saya serahkan kepada istri saya dan 
dibantu oleh anak perempuan saya. Mengenai pengasuhan anak, istri 
sayalah yang mempunyai wewenang lebih besar. Saya juga ikut mengasuh 
anak , tetapi porsinya lebih kecil dibandingkan dengan sang istri. Karena 
setiap hari saya harus bekerja di luar rumah. Kebutuhan kodrati biasanya 
istri saya juga yang mempunyai kewenangan lebih besar.” 
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Dari beberapa pendapat di atas, maka sudah jelas bahwa istrilah yang 

memiliki akses dan kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya yang ada 

pada kegiatan reproduktif. Hal ini terjadi karena kegiatan reproduktif identik 

dengan kegiatan yang ada dalam rumah dan biasa dilakukan oleh istri. Jadi 

istri memiliki tanggung jawab yang besar dalam keadaan dalam rumah. 

c. Profil akses dan kontrol dalam kegiatan sosial budaya dan 

kemasyarakatan 

 Tabel 21. Profil akses dan kontrol dalam kegiatan sosial budaya dan 
kemasyarakatan 

 

Sumber 
Daya 

Akses Kontrol 

Sua
mi Istri Anak 

Lk 
Anak 

Pr 
Sua
mi Istri Anak 

Lk 
Anak 

Pr 

Bersilaturah
mi  V V V V V V V V 

Kegiatan 
PKK  V    V   

Arisan ibu-
ibu 
pengajian 

 V    V   

Arisan 
bapak-
bapak 

V    V    

Tingkat 
pendidikan 
anak 

 
 V V   V V 

Sumber: Hasil Penelitian 2011 

Dari tabel di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa hubungan sosial 

budaya dan kemasyarakatan penduduk Desa Jambu berjalan dengan baik 
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dan harmonis. Hal tersebut ditandai dengan adanya kegiatan silaturahmi 

yang dilakukan oleh semua anggota keluarga, baik oleh suami, istri, anak 

laki-laki dan anak perempuan. Begitu juga dengan kegiatan PKK yang 

dilaksanakan di Balai Desa Jambu setiap sebulan sekali, juga diikuti oleh 

ibu-ibu khususnya bagi keluarga petani. Selain kegiatan PKK, ada juga 

kegiatan arisan bagi ibu-ibu pengajian yang sering dilakukan. Bahkan ada 

juga arisan bagi bapak-bapak dalam lingkup RT yang biasanya dilaksanakan 

pada malam hari setelah habis shalat maghrib. Dan yang lebih penting lagi 

adalah masalah pendidikan anak. Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti, 

bahwa keluaraga petani menganggap pendidikan itu memiliki arti penting 

dalam kehidupan anak-anaknya. Bagi orang tua, pendidikan tidak dapat di 

ganti oleh apapun, karena dengan pendidikan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan yang sangat luas. Jangan sampai anak-anak buta akan 

pendidikan. Keluarga petani itu sendiri, menginginkan semua anaknya dapat 

melanjutkan pendidikan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. 

Karena mereka ingin agar anaknya menjadi anak yang pintar dan sukses. 

Mereka tidak ingin semua anaknya akan mengalami hal serupa seperti orang 

tuanya, yakni sebagai petani. Baginya, pekerjaan sebagai petani sangatlah 

susah. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, diharapkan anak-anaknya 

memiliki pekerjaan yang baik dan dapat berpenghasilan yang baik juga. 

Berikut adalah hasil wawancara untuk mempertegas pernyataan di atas: 

Hasil wawancara pada Ibu Sunarto pada Rabu, 16 Februari 2011, yaitu 

sebagai berikut: 
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“Pendidikan itu sangat penting, apalagi untuk anak-anak saya. Pendidikan 
anak saya hanya sampai D1 dan STM saja, karena mereka sendiri yang 
menginginkannya.” 

 

Selain itu juga, ada pendapat dari Ibu Tugini pada Kamis, 17 Februari 2011, 

seperti berikut:  

“Iya menurut saya pendidikan sangat penting untuk anak-anak. Tanpa 
pendidikan, anak-anak saya tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, saya sudah 
menyekolahkan anak laki-laki saya sampai dengan jenjang S1, begitu pula 
dengan kedua anak perempuan saya. Saya tidak membeda-bedakan antara 
anak laki-laki ataupun perempuan, seperti saat ini anak perempuan saya 
masih dalam bangku kuliah jenjang S1. Saya ingin anak saya menjadi anak 
yang sukses, jangan seperti saya yang hanya lulus sekolah hanya sampai SD 
saja. Sebagai orang tua, saya tidak mau pendidikan anak saya jadi 
terabaikan.”  

 

Hasil wawancara dengan Ibu Khanifah pada Rabu, 16 Februari 2011: 

“Pendidikan itu sangat penting untuk anak-anak saya. Saya ingin anak-anak 
saya nantinya dapat menikmati jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi 
itu semua dilihat dari keadaan perekonomian keluarga saya. Semua orang 
pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, tapi kalau memang kondisi 
ekonominya tidak memungkinkan, maka saya tidak dapat menyalahkan 
anak saya yang tidak bisa melanjutkan sekolah sampai dengan jenjang yang 
tinggi.” 

 

Itulah tadi hasil wawancara peneliti tentang profil akses dan kontrol dalam 

kegiatan produktif, reproduktif dan sosial budaya dan kemasyarakatan yang 

terjadi di Desa Jambu. 
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3. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan, Akses dan 

Kontrol 

Analisis ini berpusat pada faktor-faktor dasar yang menentukan 

pembagian kerja berdasarkan gender. Analisis disini dilakukan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara laki-

laki dan perempuan pada butir 1dan 2 di atas.  

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produktif 

Tabel 22. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produktif 

Jenis 
Kegiatan 

Faktor yang mempengaruhi 

Suami Istri Anak Lk Anak Pr 

Pertanian  Sebagian besar 
mata pencaharian 
penduduk Desa 
Jambu adalah 
petani. 

   

Penyiapan 
peralatan 
pertanian 

Alat-alat yang 
dibutuhkan 
merupakan 
bidang pertanian 
yang biasanya 
dikenal dan laki-
laki yang bisa 
menggunakannya
. 

   

Kegiatan 
ekonomi keluarga 

Sebagian besar 
penduduk Desa 
Jambu memiliki 
sawah yang luas 
dan dapat 
menghasilkan 
pendapatan per 
panennya.  

   

Sumber: Hasil Penelitian 2011 
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Dari daftar tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kegiatan produktif dipengaruhi oleh suami. Karena 

kebanyakan para suamilah yang dapat menangani segala kebutuhan 

khususnya dalam hal pekerjaan. Suami dituntut untuk memenuhi segala 

kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak-anak. 

Berikut adalah hasil wawancara untuk mempertegas pernyataan di atas: 

Pendapat dari Bapak Ashari pada Kamis, 17 Februari 2011: 

“Saya memilih bekerja sebagai petani karena saya memiliki keahlian besar 
dalam hal pertanian ditambah lagi sebagian besar penduduk 
bermatapencaharian sebagai petani. Syukur alhamdulillah, hasil yang 
didapatpun cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Setiap 
keperluan atau alat-alat yang dibutuhkan dalam pekerjaan, hanya saya yang 
mampu mengatasinya. Karena yang paham dan mengerti jelas tentang 
penggunaannya hanya saya. Istri hanya sebatas mengenal alat-alat itu.”    

 

Pendapat Bapak Ashari juga dipertegas oleh Bapak Nursalim pada Kamis, 

17 Februari 2011, yakni: 

“Pekerjaan sebagai seorang petani sangat susah tetapi juga sangat 
menyenangkan. Pekerjaan ini sudah saya jalani sangat lama, karena tanah 
sawah yang subur, membuat saya senang untuk menjalankannya. Sawah 
subur, membuat hasil panen yang subur pula. Hasil per panennya pun cukup 
untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Alat-alat yang dibutuhkan dalam 
kegiatan pertaniannyapun mudah untuk dicari, sehingga alhamdulillah tidak 
ada hambatan untuk memenuhinya.”  
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan reproduktif 

Tabel 23. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan reproduktif 

Jenis Kegiatan 
Faktor yang mempengaruhi 

Suami Istri Anak Lk Anak Pr 

Kegiatan 
domestik   

 

Istri mempunyai 
banyak waktu luang 
di rumah sehingga 
dapat mengerjakan 
pekerjaan rumah. 

Seorang anak 
laki-laki dapat 
membantu 
pekerjaan 
domestik, tetapi 
hanya sebagian 
saja. Itupun 
hanya 
pekerjaan berat 
dan di rasa sulit 
dilakukan oleh 
perempuan. 
Karena laki-
laki memiliki 
jiwa perkasa 
dan kuat. 

Seorang 
anak 
perempuan 
diberi 
tanggung 
jawab 
untuk 
mengurus 
pekerjaan 
rumah, 
karena 
perempuan 
memiliki 
sifat ulet, 
terampil, 
dan 
lembut. 

Mengasuh anak   Suami mengasuh 
anak tidak seperti 
istri yang bisa 
setiap waktu bisa 
di samping anak, 
karena suami sibuk 
bekerja di luar 
rumah. 

Istri mempunyai 
banyak waktu untuk 
mengasuh anak, 
membimbing dan 
menemani anak-anak. 
Karena waktu istri 
kebanyakan 
dihabiskan di rumah. 

  

Kebutuhan 
kodrati 

 

Kebutuhan kodrati 
juga paling banyak 
dipengaruhi oleh istri. 
Hanya istri yang 
dianggap bisa untuk 
memenuhi kebutuhan 
kodrati itu sendiri. 

  

Sumber: Hasil Penelitian 2011 
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Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kegiatan reproduktif adalah waktu luang istri sebagai ibu 

rumah tangga yang sangat banyak sehingga memungkinkan istri untuk 

bekerja lebih banyak di rumah, sekaligus memiliki tanggung jawab yang 

besar pula pada pengasuhan anak. Suami juga mempunyai tanggung jawab 

yang sama, tetapi waktu yang dibutuhkan suami lebih sedikit dibandingkan 

istrinya. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosial budaya dan 

kemasyarakatan 

Tabel 24. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosial budaya dan kemasyarakatan 

Jenis Kegiatan 
Faktor yang mempengaruhi 

Suami Istri Anak Lk Anak Pr 

Bersilaturahmi 
dengan 
tetangga 

Menjalin 
hubungan 
kekerabatan. 

Menjalin 
hubungan 
kekerabatan. 

Menjalin 
hubungan 
kekerabatan. 

Menjalin hubungan 
kekerabatan. 

Mengikuti 
kegiatan PKK 

 Menambah 
wawasan 
berorganisasi 
di 
masyarakat. 

  

Tingkat 
pendidikan 
Anak 

  Setiap anak 
harus 
mengenyam 
pendidikan, 
untuk 
menambah 
pengetahuan 
dan mencari 
pekerjaan 
yang layak. 

Tidak hanya laki-laki 
saja, tetapi perempuan 
juga wajib belajar 
sampai jenjang yang 
lebih tinggi. Tidak ada 
perbedaan antara laki-
laki dan perempuan, 
karena pendidikan 
sangat penting untuk 
diperoleh oleh setiap 
orang. 

Sumber: Hasil Penelitian 2011 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, kegiatan sosial budaya 

dan kemasyarakatan dipengaruhi oleh seluruh anggota keluarga. Tentunya 

dalam hal ini, sebagai orang tua harus melatih anak sejak dini untuk dapat 

bersosialisasi dengan orang lain Hal ini dikarenakan bahwa setiap manusia 

pasti membutuhkan orang lain, yakni dengan bersosialisasi dengan 

masyarakat sekitar, sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial.  

Dari hasil penelitian, ada beberapa responden yang menyatakan bahwa 

dalam melatih sosialisasi terhadap anak, saya harus membatasi pergaulan 

anak-anak saya. Maksudnya bahwa, saya akan memberikan pantauan 

kepada anak saya tentang teman-teman yang dekat dengannya, agar anak 

saya bisa bersosialisasi dan mendapatkan teman yang baik, dan diharapkan 

semua teman-temannya juga memiliki perilaku yang baik. 

Tampak seperti hasil wawancara kepada Bapak Darsun pada Rabu, 16 

Februari 2010 yang menyatakan sebagai berikut: 

“Dalam hal sosialisasi dengan masyarakat tentunya hubungannya sangat 
baik, tetapi di sini saya membatasi pergaulan anak saya, karena ditakutkan 
anak saya nantinya salah berteman, dan nantinya dapat merusak perilaku 
anak-anak saya,. Tentunya tujuan ini sangat baik dan anak saya bisa 
memahami hal ini. Dan akhirnya anak saya juga bisa memiliki teman-teman 
yang baik juga. Begitu juga dengan masalah pendidikan, saya selalu ikut 
memantau belajar anak saya, dan mengamati segala prestasi atau hasil 
belajar yang dimiliki anak saya. Saya selalu membimbing anak saya dalam 
belajarnya, apabila ada hal yang tidak dipahami anak saya, saya juga 
biasanya membantu memecahkan persoalannya.”  
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan kontrol 

Tabel 25. Faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan kontrol 

Jenis 
Kegiatan 

Faktor yang mempengaruhi 

Suami Istri Anak Lk Anak Pr 

Pertanian  Suami 
ditekankan 
dalam hal 
pemenuhan 
kebutuhan 
ekonomi. 

Istri kurang 
mengetahui 
tentang 
kegiatan 
pertanian. 

  

Kegiatan 
domestik 

 Istri hanya 
melayani suami, 
dan mengurus 
kegiatan rumah 
tangga. 

 Anak 
perempuan 
lebih 
identik 
dengan 
kegiatan 
domestik 
rumah. 

Kegiatan 
PKK 

 Kegiatan sosial 
atau 
kemasyarakatan 
yang identik 
dengan ibu-ibu. 

  

Tingkat 
pendidikan 
anak 

  Anak laki-
laki identik 
dengan 
pekerjaan 
untuk 
pemenuhan 
kebutuhan 
keluarga, 
dan harus 
dibekali 
dengan 
pengetahuan 

Anak 
perempuan 
tidak hanya 
di dapur, 
tapi harus 
maju dan 
berkembang 
untuk 
menjadi 
perempuan 
yang maju 
dan 
berpendidik
an. 

Sumber: Hasil Penelitian 2011 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa suami memiliki akses 

dan kontrol yang beasr dalam rangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi, 

misalnya dalam hal pekerjaan, dalam hal ini pekerjaannya sebagai petani. 

Sedangkan istri mempunyai akses dan kontrol yang kuat dalam kegiatan 

reproduktif, karena tugasnya hanya sebagai ibu rumah tangga. Berbeda 

dengan anak laki-laki dan perempuan, bagi keduanya sama-sama memiliki 

akses dan kontrol yang kuat dalam hal pendidikan. Bagi kedua orang tua, 

pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi anak-anaknya tanpa 

membeda-bedakan baik anak laki-laki maupun perempuan.   

4. Analisis Siklus Proyek 

Analisis siklus proyek terdiri dari penelaahan proyek berdasarkan dat 

yang diperoleh dari analisis terdahulu, dengan menayangkan kegiatan-

kegiatan yang akan dipengaruhi oleh proyek dan bagaimana permasalahn 

akses, kontrol terkait dengan kegiatan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. 

a. Analisis silkus proyek pada kegiatan produktif 

Tabel 26. Analisis siklus proyek pada kegiatan produktif 

Jenis 
Kegiatan 

Permasalahan yang dihadapi 

Suami Istri Anak Lk Anak Pr 

Pertanian  

 

Kurangnya 
pengetahuan 
bercocok 
tanam. 

  

Penyiapan 
peralatan 
pertanian 

Faktor ekonomi 
untuk membeli 
peralatan. 
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Kegiatan 
ekonomi 
keluarga 

Kurangnya 
pendapatan, 
sehingga kegiatan 
ekonomi harus 
dikurangi. 
Apabila tidak 
terlalu 
dibutuhkan, maka 
tidak harus dibeli. 

   

Sumber: Hasil Penelitian 2011 

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan produktif yakni kurangnya 

pengetahuan istri tentang bercocok tanam padi, faktor ekonomi dalam 

rangka pembelian peralatan pertanian, karena alat-alat yang dibutuhkan 

harganya mahal dan tidak setara dengan pendapatan yang dihasilkan pada 

per panennya, dan yang terakhir adalah kegiatan ekonomi keluarga yang 

harus dibatasi, dengan cara tidak membeli barang-barang yang tidak terlalu 

dibutuhkan, dan harus menghemat pengeluaran keluarga, karena masih 

banyak lagi kebutuhan lain yang harus dipenuhi. 
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b. Analisis siklus proyek pada kegiatan reproduktif 

Tabel 27. Analisis siklus proyek pada kegiatan reproduktif 

Jenis 
Kegiatan 

Permasalahan yang dihadapi 

Suami Istri Anak Lk Anak Pr 

Kegiatan 
domestik 

 

Istri merasa 
kecapaian dalam 
melaksanakan 
kegiatan 
domestik, selain 
itu faktor malas 
dan jenuh dalam 
melaksanakannya.  

Anak 
perempuan 
merasa dirinya 
diperlakukan 
tidak adil, 
karena lebih 
memiliki 
banyak tugas 
dan sering ada 
kecemburuan 
sosial terhadap 
saudara-
saudaranya 
terutama anak 
laki-laki. 

Mengasuh 
anak 

 

Istri merasa 
kesulitan dalam 
menangani sikap 
anak-anak yang 
saling berbeda 
antara satu sama 
lain. Di saaat 
seperti itu, istri 
sangat 
membutuhkan 
suami, tetapi 
suami sibuk 
bekerja. 

  

Kebutuhan 
kodrati  

Membutuhkan 
waktu, biaya, dan 
perhatian yang 
lebih. 

 

Membutuhkan 
waktu, biaya 
dan perhatian 
yang lebih. 

Sumber: Hasil Penelitian 2011 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang 

dihadapi pada kegiatan reproduktif tersebut adalah bahwa segalanya 

dilakukan oleh istri dan anak perempuan, seperti: semua kegiatan domestik 

dilakukan sepenuhnya oleh istri, yang biasanya juga dibantu oleh anak 

perempuannya, karena terlalu sering dan banyaknya tugas, sehingga 

terkadang membuat istri merasa jenuh dan kecapaian. Selain itu, istri juga 

memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak, yang harus setia 

mendampingi anaknya, dan adanya kebutuhan kodrati yang semestinya 

dialami oleh istri, misalnya melahirkan, melayani suami.   

c. Analisis siklus proyek pada kegiatan sosial budaya dan 

kemasyarakatan 

Tabel 28. Analisis siklus proyek pada kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan 

Jenis 
Kegiatan 

Permasalahan yang dihadapi 

Suami Istri Anak Lk Anak 
Pr 

Bersilaturah
mi dengan 
tetangga 

Suami tidak dapat setiap 
hari bersilaturahmi, 
karena pekerjaannya 
dilakukan pada siang 
hari. 

. 

Anak laki-laki 
biasanya malas 
untuk 
melakukan 
aktifitas ini. Dan 
lebih memilih 
untuk bermain. 

 

Mengikuti 
kegiatan 
PKK  

Faktor ekonomi, 
yakni sering 
mengeluarkan 
uang untuk 
membeli seragam 
PKK yang baru. 
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Tingkat 
pendidikan 
anak 

Faktor ekonomi yang 
terkadang kurang untuk 
membiayai sekolah 
semua anaknya. 

   

Sumber: Hasil Penelitian 2011 

Berdasarkan daftar tabel hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa suami tidak dapat mengikuti silaturahmi setiap saat karena waktunya 

digunakan untuk bekerja, sedangkan permasalahan yang dihadapi bagi anak 

laki-laki adalah sikap malasnya untuk mengikuti acara silaturahmi, 

sebaliknya anak laki-laki memilih untuk bermain. Berbeda dengan istri dan 

anak perempuan, mereka lebih rajin mengikuti acara silaturahmi yang 

biasanya dilakukan pada siang hari. Selain itu, permasalahan juga dihadapi 

oleh istri tentang kegiatan PKK yang sering dijalaninya. Para ibu, merasa 

keberatan untuk mengeluarkan biaya dalam rangka pembelian seragam PKK 

yang baru, terkadang juga harus membayar iuran wajibnya. Sedangkan 

pendapatan suami yang tidak terlalu banyak, membuat ibu-ibu merasa 

terbebani dengan hal tersebut. Tidak hanya itu saja, suami juga merasa 

kekurangan dalam membiayai biaya sekolah anaknya, semakin tinggi 

jenjang pendidikan anaknya, maka semakin tinggi pula pengeluaran 

ekonomi keluarga. Itulah beberapa hal yang menjadi permasalahan keluarga 

petani dalam melaksanakan  kegiatan sosial buda dan kemasyarakatannya. 
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4.3 Upaya Keluarga Petani di Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten 

Banyumas dalam Mengoptimalkan Pendidikan Anak Laki-Laki dan 

Perempuan 

Sebagai manusia yang bermasyarakat, kita tentunya tahu betapa 

pentingnya pendidikan  bagi bangsa Indonesia. Pendidikan itu sendiri tidak 

terbatas untuk laki-laki saja, tetapi perempuan juga memiliki presentase 

besar untuk ikut serta dalam bidang ini. Karena pentingnya tentang arti 

pendidikan, pemerintah Indonesia mencanangkan program WAJAR (Wajib 

Belajar) 9 tahun. Bagi siapa yang tidak melaksanakan program tersebut 

maka akan dikenai sanksi atau hukuman. Dengan adanya program wajib 

belajar tersebut, diharapkan para putra-putri bangsa ini dapat menjadi 

generasi penerus yang dapat menjadi contoh yang baik bagi warga negara 

Indonesia. Karena tanpa adanya pendidikan, kita tidak mungkin memiliki 

pengetahuan yang luas.  

Para orang tua tidak mungkin menginginkan anaknya mengalami putus 

sekolah. Tetapi sebaliknya, mereka justru ingin anak-anaknya kelak dapat 

mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan 

zaman dahulu, setiap orang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena 

beberapa faktor penghambat, misalnya kemiskinan. Yang sampai saat ini, 

faktor kemiskinan masih saja terjadi di negara Indonesia. Tapi kita masih 

beruntung, sekarang pemerintah mengadakan program BOS (Bantuan 

Operasional Sekolah) yang dioperasionalkan sampai 9 tahun dan 
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diberlakukan secara merata. Jadi, semua rakyat Indonesia masih bisa 

menikmati pendidikan selama 9 tahun secara gratis.   

Itu juga berlaku untuk keluarga petani, tetapi terkadang terdapat 

keinginan dalam benak hati seorang anak untuk dapat melanjutkan 

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tentunya dengan melihat 

keadaan ekonomi keluarga, kalau memang orang tua dirasa mampu untuk 

membiayai pendidikannya, pasti akan mudah untuk melanjutkan ke jenjang 

lebih tinggi. Tetapi sebaliknya, apabila keadaan ekonomi keluarga tergolong 

masih lemah atau kurang mampu, kita tidak boleh memaksakan orang tua 

untuk membiayai sekolah kita.  

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa keluarga petani dengan hasil 

pendapatan yang tidak menentu masih menginginkan pendidikan anak yang 

lebih tinggi. Entah apa saja yang harus dilakukan, asalkan tidak 

mengesampingkan masalah pendidikan. Artinya, dengan kondisi ekonomi 

yang tidak menentu, orang tua akan tetap membiayai pendidikan anaknya. 

Dari data yang diperoleh, ada beberapa responden yang menyatakan bahwa 

pekerjaan sebagai petani masih dirasa belum cukup untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga, apalagi untuk membiayai sekolah anaknya. Oleh 

karena itulah, responden tersebut membuka peluang usaha sendiri dengan 

membuka sebuah warung kelontong kecil. Pekerjaan itu seolah-olah hanya 

pekerjaan sampingan demi memperoleh penghasilan.  
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Tetapi apabila petani itu tergolong keluarga kelas menengah ke atas, 

pastinya mereka mempunyai tabungan sendiri khusus untuk biaya sekolah 

anak-anaknya. Hanya karena ingin melihat anak-anaknya sukses dalam 

pendidikan, tidak seperti orang tuanya, yang sebagian besar pendidikannya 

hanya lulus SD saja. Para petani yang kaya akan penghasilan, pasti tidak 

akan merasa terbebani dengan biaya sekolah anaknya yang tinggi. Beberapa 

responden juga menyatakan merasa bersyukur atas karunia rezeki yang 

dibrikan kepadanya maka dapat membiayai pendidikan ketiga anaknya ke 

jenjang yang lebih tinggi sampai lulus kuliah, dan sekarang sudah bekerja. 

Dan penghasilan anaknyapun bisa digunakan untuk membantu 

perekonomian keluarga bahkan ikut membantu meringankan biaya sekolah 

untuk adik perempuannya.  Hal itu pulalah yang bisa membuat orang tuanya 

bangga atas hasil kerja keras sang anak yang tidak sia-sia. 

Kerja keras keluarga petani di atas menunjukkan betapa besarya 

pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua demi melanjutkan pendidikan 

anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki oleh sang anak. Pendidikan memang benar-benar menjadi hal 

utama dan harus dilaksanakan oleh setiap orang. Pendidikan mendorong kita 

untuk menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. 
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4.4 Ada atau Tidak Adanya Diskriminasi Gender antara Laki-Laki dan 

Perempuan dalam Mengoptimalkan Pendidikan Anak pada Keluarga 

Petani di Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas 

Dewasa ini, kata “gender” sering kita dengar. Gender sering dikaitkan 

dengan perempuan. Tentunya hal tersebut memang benar, sebab masih ada 

pembedaan antara kedudukan, fungsi, serta tanggung jawab laki-laki dan 

perempuan, dalam hal ini berkaitan dengan bidang pendidikan. Bagi kaum 

awam, mereka menganggap bahwa kedudukan, fungsi dan tanggung jawab 

laki-laki lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan dengan perempuan. 

Tetapi pada kenyataannya, anggapan itu tidak semuanya benar. Sekarang 

ini, perempuan mempunyai kedudukan, fungsi serta tanggung jawab yang 

sama besarnya dengan laki-laki. Kondisi saat ini justru banyak perempuan 

yang menjadikan dirinya pekerja yang ulet, dan banyak juga laki-laki yang 

hanya berdiam diri di rumah menunggu sang istri pulang kerja. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya para wanita Indonesia yang ingin lebih maju 

dibandingkan laki-laki, banyak juga perempuan yang menjadi anggota 

dewan dan menjadi kepala sekolah. Jadi tidak heran kalau sekarang para 

perempuan Indonesia mendapatkan peringkat yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan laki-laki.  

Kaitannya dengan pendidikan, gender menjadi persoalan yang sangat 

penting untuk diperbincangkan, khususnya di kalangan akademika. Di 

bidang pendidikan, kaum perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-

laki. Kondisi ini antara lain disebabkan adanya pandangan dalam 
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masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan laki-laki untuk 

mendapatkan pendidikan dari pada perempuan. Pernyataan tersebut sudah 

jelas salah dan melemahkan posisi perempuan. Hendaknya sudah tidak ada 

lagi diskriminasi untuk kaum perempuan, apalagi dalam pendidikan, yang 

semuanya (laki-laki dan perempuan) bebas untuk memiliki pendidikan 

tinggi. Hal itulah yang dinamakan sebagai diskriminasi gender. 

Di zaman globalisasi ini, semua manusia banyak yang menginginkan 

dirinya mengalami kemajuan, baik laki-laki maupun perempuan. 

Perkembangan teknologi telah membawa kita pada pola pikir yang semakin 

maju pula. Agar kita memiliki pola pikir atau ide-ide yang semakin kreatif, 

maka kita harus banyak belajar dan mencoba. Jangan sampai kita takut salah 

untuk mencoba hal-hal yang baru. Dan untuk itu semua, maka kita 

memerlukan  pengetahuan atau wawasan yang luas. Semua itu bisa kita 

dapatkan melalui pendidikan. Tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan juga  

memiliki andil besar dalam menyampaikan ide-ide kreatifnya.  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh data bahwa pendidikan 

adalah hal yang utama bagi setiap orang. Cap perempuan sebagai “ibu 

rumah tangga” sekarang sudah tidak melekat lagi dalam jiwa perempuan 

Indonesia. Begitu juga dengan anggapan bahwa laki-laki adalah bertugas 

sebagai “pencari nafkah.” Julukan itu hanya ada pada zaman dulu saja. 

Sekarang yang ada hanyalah laki-laki dan perempuan mempunyai 

kedudukan yang sama. Perempuan sudah bisa mencari nafkah sendiri tanpa 

harus bergantung kepada suami. Begitu juga dengan laki-laki, dia tidak 
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hanya mencari nafkah, tetapi dia juga memiliki wewenang untuk 

melaksanakan kegiatan domestik rumah, secara bergantian dengan 

perempuan.  

Pandidikan pada anak perempuan dan laki-laki di Desa Jambu 

Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dapat dikatakan berjalan setara 

tanpa adanya pembagian tugas atau diskriminasi gender dalam keluarga 

petani. Sebagai orang tua, justru mereka sangat mendukung anak-anaknya 

untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Karena dengan adanya pendidikan, diharapkan mereka bisa menjadi anak 

yang pintar, dan berpengatahuan luas, sehingga dapat meraih segala cita-

citanya serta dapat memajukan negara Indonesia untuk menjadi lebih baik 

lagi.  

Berikut adalah beberapa hasil wawancara dengan Bapak Darsun pada 

Rabu, 16 Februari 2011 yang menyatakan bahwa: 

“Pendidikan adalah hal utama apalagi untuk anak-anak saya. Tanpa 
pendidikan, mereka tidak bisa apa-apa. Untuk anak laki-laki dan perempuan 
saya semoga mereka bisa menempuh pendidikan ke jenjang yang tinggi 
lagi.” 

 

Di bawah ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Tugini pada Kamis, 17 

Februari 2011 yakni: 

“Saya sebagai orang tua, tidak pernah membeda-bedakan antara anak laki-
laki dan perempuan. Dan bagi saya, pendidikan sangat penting buat anak-
anak saya, syukur alhamdulillah saya berhasil mewujudkan cita-cita saya 
untuk menyekolahkan anak saya sampai jenjang S1.” 
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Berikut ini adalah daftar tabel pendidikan anak keluarga petani di Desa 

Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas: 

  Tabel 29. Daftar tabel pendidikan anak petani di Desa Jambu 

No. Nama Orang Tua 
Jumlah anak Tingkat Pendidikan Anak 

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 

1. Ibu Sunarto 2 2 STM  D1 

2. Bapak Darsun 1 1 Masih SD Masih SD 

3. Ibu Rustini 2 0 S1 0 

4. Ibu Dariah 2 0 SMP 0 

5. Ibu Khanifah 0 2 0 Masih SD 

6. Bapak Nursalim 1 2 SMA SMA 

7. Ibu Tugini 1 2 S1 S1 

8. Ibu Khasanah 2 1 STM dan 
masih SD 

SMA 

9. Bapak Ashari 3 1 
SPM (2 
anak) dan 
STM 

S1 

10. Ibu Supin 2 2 SMA dan 
SMP 

S1 dan SMA 

 Sumber: Hasil Penelitian 2011 

Dari pernyataan hasil wawancara dan data tabel di atas dapat kita 

ketahui bahwa tidak adanya diskriminasi gender yang terjadi di Desa Jambu 

Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dalam pendidikan anak di 

keluarga petani. Mereka melakukan secara adil terhadap semua anaknya 

baik laki-laki dan perempuan. Mereka menganggap bahwa semua anaknya 

berhak mendapatkan pendidikan, tanpa adanya perbedaan kedudukan.  
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B. Pembahasan 

Berbicara tentang masalah pendidikan, tentunya sangat luas dan penting 

bagi setiap orang. Setiap keluarga pasti menginginkan semua anggota 

keluarganya memperoleh pendidikan yang tinggi, minimal sejajar dengan 

pendidikan orang tuanya. Bahkan kalau bisa harus lebih tinggi dari orang 

tuanya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan untuk memperoleh 

pengetahuan dan wawasan bagi setiap manusia. Karena melalui proses 

pendidikan manusia akan memiliki wawasan dan pola pikir yang lebih luas 

dan maju. Meskipun setiap orang tua harus mengeluarkan biaya yang tidak 

sedikit untuk memperoleh pendidikan, tetapi mereka tetap semangat bekerja 

demi anak-anaknya. Pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan rata-rata 

per panennya tidak menentu yakni sekitar Rp.2.000.000,00 sampai dengan 

Rp.5.000.000,00 dan sebagian besar tamatan sekolahnya hanya sampai SD, 

mereka tidak menginginkan anaknya hanya sekolah sampai SD. Berbagai 

upaya telah dilakukan oleh orang tua demi anak-anaknya. Karena kebutuhan 

ekonomi yang semakin banyak membuat suami harus kerja banting tulang 

untuk menghidupi seluruh anggota keluarganya.  

  Mereka tidak bisa mengandalkan pendapatannya hanya sebagai 

seorang petani. Karena dituntut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dan 

biaya pendidikan anak, seperti SD, SMP, SMA/STM dan sampai perguruan 

tinggi. Dari beberapa hasil penelitian, ada beberapa istri yang tidak hanya 

mengandalkan pekerjaannya sebagai petani tetapi juga memutuskan untuk 

memiliki usaha sendiri, misalnya dengan membuka warung kelontong di 
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rumahnya, demi menyambung pendapatan suaminya. Hal tersebut dilakukan 

untuk membantu suami dalam rangka membiayai pendidikan anaknya. 

Dengan jumlah anak yang banyak berarti tanggungan pendidikan anak juga 

semakin banyak. Orang tua tidak ingin anaknya putus sekolah karena 

perekonomian keluarga yang kurang, mereka menganggap  kalau 

pendidikan harus tetap dilaksanakan anak-anak sampai jenjang yang tinggi. 

Pendidikan harus didapatkan oleh semua anaknya, baik laki-laki dan 

perempuan. Karena bagi orang tua tanpa pendidikan, anak akan kurang 

pengetahuan  dan buta wawasan sehingga tidak memiliki keterampilan dan 

tidak tahu apa-apa. Menurut orang tua, anak perempuan juga harus maju 

dalam pendidikan, jangan hanya berdiam diri di rumah dan melakukan 

kegiatan domestik saja. Perempuan tidak boleh ditindas lagi oleh kaum laki-

laki dan harus bisa menunjukkan kemampuannya dalam segala pekerjaan 

dan keterampilan yang ia miliki, tanpa harus mengandalkan laki-laki. 

Anggapan ini sesuai dengan teori feminisme liberal yang dikemukakan oleh 

Naomi Wolf, yang menganggap bahwa kini perempuan telah mempunyai 

kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus terus 

menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas 

berkehendak tanpa tergantung pada lelaki. Dari pembahasan di atas, dapat 

diketahui bahwa tidak adanya diskriminasi gender pada bidang pendidikan 

dalam keluarga petani di Desa Jambu kecamatan Wangon kabupaten 

Banyumas.  
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Berkaitan dengan analisis model Harvard tentang adanya profil 

kegiatan, profil akses dan kontrol, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kegiatan, akses dan kontrol, dan analisis siklus proyek. Dilihat dari profil 

kegiatan yang terdiri dari kegiatan produktif, kegiatan reproduktif, dan 

sosial budaya dan kemasyarakatan. Pertama, dari kegiatan produktif dapat 

diketahui bahwa rata-rata penghasilan petani per panen adalah Rp. 

2.000.000,00 samapai dengan Rp. 5.000.000,00 masih dianggap kurang 

untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu saja yang bertanggung 

jawab untuk semua ini adalah suami, sedangkan istri bertugas untuk 

menyiapkan kebutuhan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

produktif hanya dijalankan oleh suami dan istri. Sebagai seorang anak baik 

laki-laki dan perempuan tidak dipaksakan untuk melaksanakan kegiatan 

produktif. Kedua, kegiatan reproduktif lebih banyak dikerjakan oleh istri. 

Istri bertanggung jawab besar dalam kegiatan rumah tangganya, salah satu 

diantaranya adalah mengasuh anak. Segala perilaku anak diawasi oleh istri, 

karena suami lebih banyak bekerja di luar rumah. Dan yang ketiga adalah 

kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan, seluruh anggota keluarga turut 

serta aktif dalam kegiatan ini. Mereka menganggap bahwa, hal ini sangat 

penting bagi orang tua dan anak-anaknya, karena dengan pendidikan dapat 

menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, selain itu pendidikan 

juga harus diimbangi dengan sikap sosial dan interaksi dengan masyarakat 

sekitar. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


86 

 

 

Selanjutnya adalah profil akses dan kontrol dalam kegiatan produktif, 

dapat diketahui bahwa suami memiliki akses dan kontrol terhadap sumber 

daya pertanian, istri memiliki akses dan kontrol dalam penyiapan peralatan, 

sedangkan anak laki-laki memiliki akses yang luas dalam kegiatan 

penyiapan peralatan, selain itu istri juga memiliki akses dan kontrol yang 

luas dalam hal kegiatan ekonomi keluarga, suami hanya mengontrol 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh istrinya.  

Profil akses dan kontrol dalam kegiatan reproduktif, dapat diketahui 

bahwa istri dan anak perempuan memiliki akses dan kontrol untuk 

melakukan kegiatan domestik rumah, selain itu istri juga memiliki akses dan 

kontrol yang luas dalam pekerjaannya untuk mengasuh anak dan memenuhi 

kebutuhan kodrati. Jadi, kegiatan reproduktif segala akses dan kontrolnya 

hanya dipegang oleh kaum perempuan. 

Profil akses dan kontrol dalam kegiatan sosial budaya dan 

kemasyarakatan, dapat diketahui bahwa seluruh anggota keluarga memiliki 

akses dan kontrol yang sama besarnya tanpa membeda-bedakan satu sama 

lain. Begitu juga halnya dengan tingkat pendidikan anak, orang tua tidak 

membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuannya. Karena 

pendidikan wajib dilaksanakan oleh setiap orang, baik laki-laki dan 

perempuan.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produktif ada pada suami, 

yaitu suami memiliki pekerjaan utama sebagai petani, alat-alat yang 
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digunakan, kegiatan ekonomji dipengaruhi oleh hasil pendapatan per panen. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan reproduktif sebagian besar ada 

pada istri karena pengaruh waktu yang banyak bagi istri melakukan kegiatan 

reproduktif dalam rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan adalah menjalin hubungan 

silaturahmi dengan masyarakat sekitar, menambah wawasan berorganisasi, 

menambah pengetahuan dan mencari pekerjaan yang lebih layak. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan kontrol diantaranya suami 

ditekankan dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, istri kurang 

mengetahui tentang kegiatan pertanian, istri hanya mengurusi kegiatan 

domestik rumah tangganya, anak perempuan lebih identik dengan kegiatan  

domestik rumah, anak laki-laki dan perempuan harus maju, berkembang dan 

berpendidikan yang setinggi-tingginya. 

Analisis siklus proyek pada kegiatan produktif, permasalahan yang 

dihadapi yakni istri kurang berpengatahuan bercocok tanam, faktor ekonomi 

untuk membeli peralatan pertanian, kurangnya pendapatan sehingga 

kegiatan ekonomi harus dikurangi. Analisis siklus proyek pada kegiatan 

reproduktif, permasalahan yang dihadapi yaitu istri merasa malas dan jenuh 

untuk melakukan kegiatan domestik secara terus-menerus, anak perempuan 

merasa diperlakukan tidak adil dibanding dengan anak laki-laki, istri merasa 

kesulitan untuk menangani anak-anaknya, istri dan anak perempuan 

membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar untuk memenuhi 

kebutuhan kodratinya. Analisis siklus proyek pada kegiatan sosial budaya 
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dan kemasyarakatan, permasalahan yang dihadapi yakni suami tidak dapat 

setiap hari mengikuti kegiatan silaturahmi, istri merasa terbebani oleh faktor 

ekonomi, karena sering mengeluarkan uang untuk membeli seragam bagi 

ibu-ibu PKK, suami juga merasa terbebani dengan faktor ekonomi yang 

terkadang merasa kurang untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Persepsi keluarga petani di Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten 

Banyumas tentang pendidikan anak laki-laki dan perempuan menganggap 

bahwa pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting, dan tidak bisa 

diganti dengan apapun. Karena dengan pendidikan, dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan yang luas, agar bisa menjadi manusia yang 

maju dan berkembang. 

b. Upaya yang dilakukan oleh keluarga petani untuk mengoptimalkan  

pendidikan anaknya, yaitu dengan cara membuka usaha lain, seperti 

toko/warung kecil guna penghasilan tambahannya, karena mereka tidak 

bisa mengandalkan pendapatannya sebagai petani. 

c. Diskriminasi gender tidak terjadi dalam kehidupan keluarga petani, 

khususnya pada bidang pendidikan. Hal ini tercermin dalam pendapat 

masyarakat Desa Jambu yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan 

hal penting dan utama bagi anak-anaknya, dan adanya upaya yang 

dilakukan oleh orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anaknya agar 

tetap dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, 

misalnya dengan membuka peluang usaha dengan cara membuka 

toko/warung kecil di rumahnya. 
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d. Berdasarkan analisis Harvard dapat diambil kesimpulan bahwa:  

1. Suami (laki-laki) tidak hanya berperan untuk mencari nafkah 

(kegiatan produktif), tetapi juga ikut melakukan kegiatan 

reproduktif di rumah, seperti membersihkan rumah, mendidik anak. 

2. Istri (perempuan) yang biasanya identik dengan kegiatan 

reproduktif, tetapi juga dapat melakukan kegiatan produktif.  

3. Dalam bidang sosial budaya dan kemasyarakatan, seluruh anggota 

keluarga dapat menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan 

masyarakat sekitarnya dan dapat ikut serta aktif dalam kegiatan 

kemasyarakatan yang ada.  

4. Dalam keluarga petani dapat diketahui bahwa anak laki-laki dan 

perempuan semuanya diperlakukan secara adil dan setara dalam 

melaksanakan kegiatan pendidikan. Segala tingkat pendidikan, 

disesuaikan berdasarkan keinginan anak-anak mereka dan juga 

dengan melihat pendapatan orang tua masing-masing. 

B. Saran  

Setiap orang tua harus memprioritaskan pendidikan anak untuk 

melangkah ke jenjang yang tinggi demi masa depannya. Orang tua juga 

tidak boleh membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan  karena 

setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh 

pendidikan. Lebih memberikan motifasi dan dorongan kepada anak untuk 

dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Walaupun keadaan 

ekonomi yang kurang mampu, orang tua harus mengupayakan pendidikan 
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anak, jangan sampai anak-anak mengalami putus sekolah. Orang tua harus 

bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan tambahan demi biaya 

pendidikan anak. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


92 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Achmad, Muthali’in. 2001. Bias Gender dalam Pendidikan. Surakarta: 
Muhammadiyah University Press. 

 
Arivia, Gadis. 2006. Feminisme:Sebuah Kata Hati. Jakarta: Balai Pustaka. 
 
Astuti, Tri Marhaeni Pudji. 2008. Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial. 

Semarang: UNNES Press. 
 
Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2007. Statistik Sosial dan Kependudukan 

Jawa Tengah Hasil Susenas 2007. Semarang: BPS. 
 
Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2008. Statistik Sosial dan Kependudukan 

Jawa Tengah Hasil Susenas 2008. Semarang: BPS. 
 
Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2009. Statistik Sosial dan Kependudukan 

Jawa Tengah Hasil Susenas 2009. Semarang: BPS. 
 
Depdiknas. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka. 
 
Fakih, Mansour. 1998. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 
 
Fakih, Mansour. 2008. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 
 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI. 2003. Bunga Rampai Panduan Dan 

Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender Dalam 
Pembangunan Nasional. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional. 

March C. 1996. A Tool Kit: Concepts and Frameworks for Gender Analysis and 
Planning.Oxford:oxfam.uk/Ireland.http://www.docstoc.com/docs/5805662
/Kerangka-Analisis-Gender. 

 March, Smuth and Mukhopahyay. 1999. A Guide to Gender Analysis 
Frameworks.Oxford:Oxfam2.http://www.docstoc.com/docs/5805662/Kera
ngka-Analisis-Gender.  

Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda 
Karya. 

Persepsi Wanita. 1992. Jakarta. http://www. warta.asp?mid=1687&catid=2. 

92 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


93 

 

 

Soekanto, Soerjono. 1996. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama. 

 
Suhartono, Irawan. 1999. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

Suciati, Sri. 2009. Kiprah Edisi 7: Menggagas Sistem Pendidikan 
Berperspektif Gender dan Membebaskan! Mungkinkah?. Dalam Suara 
Merdeka Edisi 29 Januari 2009. Hal 18. 
http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/gender/gender9.htm 

Umar, Nasrudin. 1996. Kodrat Perempuan dalam Islam. Jakarta: Lembaga Kajian 
Agama dan Gender bekerja sama dengan Perserikatan Solidaritas 
Perempuan dan The Asia Foundasion. 

 
Wagiyo,dkk. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Universitas Terbuka. 

http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=153:sosi4206-teori-sosiologi-modern&catid=29:fisip&Itemid=74 

 

Warta Pelaku: Artikel. 2010. Kesetaraan dan Keadilan Gender. 
warta.asp?mid=1687&catid=2.(20 Mei).  

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=153:sosi4206-teori-sosiologi-modern&catid=29:fisip&Itemid=74
http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=153:sosi4206-teori-sosiologi-modern&catid=29:fisip&Itemid=74


94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


95 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pedoman wawancara dalam penelitian “Perspektif Gender pada 

Pendidikan Anak dalam Keluarga Petani di Desa Jambu Kecamatan 

Wangon Kabupaten Banyumas”. 

 

1. Fokus : Sosiologis 

Indikator : 

a. Kegiatan kemasyarakatan/sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. 

b. Hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. 

 

2. Fokus: antropologi 

Indikator: 

a. Budaya masyarakat petani menanggapi masalah pendidikan. 

b. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dalam mendidik anak 

khususnya keluarga petani. 

c. Budaya yang dipelajari masyarakat sekitar. 

 

3. Fokus: ideologis 

Indikator:  

a. Pandangan tentang gender. 

b. Pendapat tentang arti penting pendidikan. 

c. Pemikiran untuk memajukan pendidikan anak. 

 

4. Fokus: ekonomi 

Indikator: 

a. Penentuan biaya pendidikan 

b. Pendapatan orang tua 

c. Tanggungan keluarga 
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d. Kehidupan ekonomi keluarga petani 

 

Item Pertanyaan 

 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Jenis kelamin : 

4. Pekerjaan  : 

5. Pendidikan  : 

 

a. Kegiatan 

 

Ø Produktif 

1. Bagaimana pendapat Anda tentang arti penting pendidikan? 

2. Berapa jumlah anak Anda? 

3. Berapa umur anak Anda? 

4. Berapa pendapatan Anda per hari/ per bulan? 

5. Apa saja pekerjaan pertanian yang Anda lakukan setiap harinya? 

 

Ø Reproduktif 

1. Pukul berapa Anda bangun pagi? 

2. Kegiatan apa saja yang Anda lakukan setelah bangun pagi? 

3. Siapa yang mengasuh/menjaga anak Anda selama bekerja? 

4. Siapa anak Anda yang sering/bertugas untuk melakukan kegiatan 

sehari-hari, misalnya: menyiapkan makanan, membersihkan rumah, 

memperbaiki rumah, mengambil air, dan belanja ke pasar? 

Ø Sosial budaya dan kemasyarakatan 

1. Di mana Anda sering bekerja selama di luar rumah? 

2. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan dalam melaksanakan 

pekerjaan Anda (musiman/harian)? 
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3. Dari semua anak Anda, siapa yang lebih diutamakan tingkat 

pendidikannya? 

4. Siapa yang mengambil keputusan dalam masalah pendidikan? 

5. Apakah tingkat pendidikan terakhir anak Anda? 

6. Apakah ada pembedaan dalam memberikan pendidikan bagi anak-

anak Anda? 

7. Apakah semua anak Anda ada kecemburuan sosial antara satu sama 

lain? 

8. Apakah Anda memiliki faktor penghambat dalam melaksanakan 

tingkat pendidikan anak? 

9. Apakah Anda dan semua anak Anda ikut aktif dalam kegiatan 

kemayarakatn? 

10. Apakah Anda membatasi anak Anda dalam kegiatan 

kemasyarakatan/dalam hal pertemanan? 

11. Bagaimana hubungan sosial yang Anda lakukan dengan 

masyarakat sekitar? 

 

b. Akses dan kontrol 

 

1. Apakah pendidikan terakhir Anda? 

2. Apa arti penting pendidikan anak dalam keluarga Anda? 

3. Berapakah biaya pendidikan yang harus Anda keluarkan setiap 

bulannya? 

4. Menurut Anda, bagaimana prestasi anak Anda di sekolah? 

5. Apakah semua anak Anda memiliki pelatihan khusus (misal: kusus 

komputer, menjahit, dan lain-lain) sebagai keterampilan 

pribadinya? Jika iya, berikan alasannya! 

6. Apakah semua anak Anda memiliki kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi setiap hari/setiap bulan? 

7. Apakah semua anak Anda sudah bekerja dan berpenghasilan? 

Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Data observasi digunakan untuk menyempurnakan hasil wawancara. Fokus 

observasi pada penelitian ini adalah : Gambaran umum Desa Jambu 

Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. 

2. Indikator : 

a. Keadaan geografis : 

• Berapa luas Desa Jambu? 

• Bagaimana batas-batas Desa Jambu? 

b. Keadaan penduduk : 

• Berapa jumlah penduduk Desa Jambu? 

• Apakah mata pencaharian penduduk Desa Jambu? 

c. Keadaan sosial ekonomi : 

• Bagaimana proses hubungan sosial di antara sesama warga 

masyarakat Desa Jambu? 

• Bagaimana kehidupan ekonomi Desa Jambu di lihat dari mata 

pencaharian penduduk? 

d. Keagamaan : 

• Apa saja kegiatan keagamaan yang ada di Desa Jambu? 

• Ada berapa sarana keagamaan yang ada di Desa Jambu? 

e. Pendidikan : 

• Bagaimana dengan pendidikan yang dijalani oleh masyarakat Desa 

Jambu? 

• Ada berapa banyak sarana pendidikan yang ada di Desa Jambu? 
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DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

  

 Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Dariah pada Rabu, 16 Februari 2011 

 

  

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Dariah pada Rabu, 16 Februari 2011 
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Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Khanifah pada Rabu, 16 Februari 2011 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

