
PENELITIAN KELOMPOK 

 

A. Judul Penelitian Peranan Ibu Rumah Tangga dalam Bidang Pertanian di 

Kabupaten Sleman Yogyakarta. 

B. Latar Belakang Masalah: 

 Peranan wanita dalam pembangunan mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertambahan jumlah 

penduduk, semakin terbukanya akses publik terhadap wanita, serta semakin 

meningkatnya keinginan kaum wanita untuk bekerja di sektor publik (Selo 

Soemardjan, 1994). Namun dilihat dari status pekerjaan yang disandang oleh 

wanita khususnya di daerah pedesaan, kebanyakan wanita bekerja di sektor 

domestic sebagai ibu rumah tangga yang tidak mendapat kompensasi dalam 

bentuk uang. Di pedesaan sektor pertanian juga menyerap tenaga kerja wanita 

yang sangat banyak seperti sebagai tenaga untuk menanam, menyiangi, memanen, 

dan bahkan dalam pasca panen.   

 Meskipun tenaga kerja wanita sudah mempunyai peran dalam beberapa 

kegiatan sektor  di beberapa daerah, akan tetapi kita masih menemukan beberapa 

kendala yaitu adanya nilai-nilai (values) yang mendukung perkembangan peran 

dan status wanita sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Bahkan dalam 

beberapa program pemerintah seperti kegiatan penyuluhan dan peningkatan 

kemampuan, kaum perempuan masih mendapat porsi yang kurang memadai. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

Demokratisasi  yang berujung pada semakin terbukanya kesempatan 

untuk menyampaikan pendapat, ide, dan gagasan mulai membuahkan hasil 

yang positif. Bidang-bidang tertentu seperti masalah lingkungan, perburuhan, 

pendidikan, maupun masalah perempuan semakin mendapatkan perhatian 

dari berbagai kalangan. Terkait dengan masalah perempuan, isu-isu dan 

gerakan tentang emansipasi, kesetaraan gender, maupun perjuangan hak-hak 

perempuan telah menjadi perbincangan yang sangat menarik. 

Perbincangan mengenai perempuan semakin mendapat perhatian 

dengan tereskposenya berbagai macam kasus seperti kekerasan dan pelecehan 

terhadap perempuan, trafficking, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 

lain-lain. Hampir setiap hari media massa menayangkan berita tentang 

perkosaan, aborsi, kekerasan suami terhadap isteri dan anak perempuan, dan 

lain-lain. Hal ini semakin memperkuat analisis bahwa telah terjadi 

marginalisasi kaum perempuan yang disebabkan oleh superioritas kaum laki-

laki. Superioritas laki-laki ini telah berurat berakar di dalam masyarakat, 

bahkan telah menjadi budaya yang terinternalisasi dalam tiap-tiap individu. 

Pemahamanan bahwa wanita sebagai makhluk kelas dua yang diciptakan 

sebagai pelengkap dan pelayan kaum laki-laki telah ditanamkan oleh kakek 



nenek moyang kita dengan berbagai ungkapan yang telah kita kenal misalnya: 

wanita sebagai konco wingking. Stigma miring lainnya adalah: pekerjaan wanita 

hanya terpusat di kasur, di sumur dan di dapur, dan lain-lain. 

Kondisi seperti tersebut pada akhirnya melahirkan gerakan-gerakan 

yang bertujuan memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dan 

sekaligus menyuarakan persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan. 

Feminisme sebagai sebuah gerakan sosial  dalam dua dasawarsa terakhir telah 

menunjukkan dampaknya yang secara kuantitatif spektakuler. Dalam aspek 

politik misalnnya kaum perempuan secara global telah memperoleh hak untuk 

memilih. Dalam bidang pendidikan presatasi kaum perempuan jauh dari 

mengesankan. Jumlah kaum perempuan yang mengalami buta huruf 

mengalami penurunan yang amat drastis (Mansour Fakih, 1996: 157-158). 

Meskipun agenda feminisme secara umum mempunyai tujuan yang 

sama yaitu mengakhiri penindasan terhadap kaum perempuan, namun ada 

gejala umum yang melanda kaum feminis sendiri yaitu gejala maskulinitas. 

Banyak  sekali analisis yang ditawarkan oleh para feminis Barat dengan 

berbagai alirannya misalnya: radikal, liberal, marxis, dan lain-lain. Demikian 

juga dengan apa yang ditawarkan oleh para feminis Islam seperti: Asghar Ali 

Engineer, Fatimah Mernissi, Riffat Hasan, dan lain-lain. Pertanyaan yang 

kemudian muncul di dalam benak kita adalah apakah semua analisis yang 



ditawarkan itu sesuai dengan budaya (kultur), latar belakang sejarah, kondisi 

sosial-ekonomi bangsa Indonesia? 

Dalam penelitian ini, tim peneliti berusaha mengkaji feminisme 

menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sosok pendiri Taman Siswa ini 

merupakan tokoh yang tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia karena jasa dan 

ketokohannya. Di samping itu Ki Hajar Dewantara juga sangat memperhatikan 

kondisi perempuan Indonesia pada masanya sehingga beliau mempunyai 

pendapat dan gagasan yang khas tentang perempuan Indonesia. Hadirnya 

Wanita Taman Siswa semakin memperkuat pendapat tim peneliti bahwa 

beliau merupakan tokoh yang mempunyai perhatian khusus terhadap wanita 

Indonesia. Diantara tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantara yang mengupas 

masalah wanita antara lain: kodrat perempuan, perempuan dalam dunia 

pendidikan, perempuan dan sport, dan lain-lain. Melalui penelitian ini 

diharapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diekspose lagi 

sehingga menambah wacana feminisme di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

RUMUSAN MASALAH 

 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

antara lain: 

1. Bagaimanakah konsep perempuan yang ideal menurut Ki Hajar 

Dewantara. 

2. Bagaimanakah pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap feminisme 

yang muncul pada saat itu. 

3. Sejauh manakah pengaruh budaya Jawa terhadap pandangan Ki Hajar 

Dewantara mengenai perempuan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Ki Hajar Dewantara 

Ki Hajar Dewantara, atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat dilahirkan 

pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia berasal dari lingkungan keluarga kraton 

Yogyakarta. Setelah menamatkan ELS (Eropesche Lagere School/Sekolah Dasar 

Belanda), ia meneruskan pelajarannya ke STOVIA (School tot Opleiding van 

Inlandsche Artsen/Sekolah Dokter Bumiputera), tapi tidak sampai tamat karena 

sakit. Ia kemudian menulis untuk berbagai surat kabar seperti Sedyotomo, 

Midden Java, De Express dan Utusan Hindia.  

Perkenalannya dengan Dr. Danudirdja Setyabudhi (F.F.E Douwes Dekker), 

dr. Cipto Mangunkusumo dan Abdul Muis melahirkan gagasan baru untuk 

mendirikan partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia, 

yakni Indische Partij. Partai yang berdiri pada tahun 1912 ini memiliki 

keyakinan bahwa nasib masa depan penduduk Indonesia terletak di tangan 

mereka sendiri, karena itu kolonialisme harus dihapuskan. Namun sayang, 

status badan hukumnya ditolak oleh Pemerintah Kolonial Belanda. 

Mereka bertiga kemudian membentuk Komite Bumiputera, sebuah 

organisasi tandingan dari komite yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda. 

Bersamaan dengan itu, RM Suwardi kemudian membuat sebuah tulisan 



berjudul Als Ik Eens Nederlander Was (Seandainya Aku Seorang Belanda) yang 

menyindir ketumpulan perasaan Belanda ketika menyuruh rakyat Indonesia 

untuk ikut merayakan pembebasan Belanda dari kekuasaan Perancis.  

Tulisan yang dimuat dalam koran de Express milik Dr. Douwes Dekker ini 

dianggap menghina oleh Pemerintah Belanda sehingga keluar keputusan 

hukuman bagi beliau untuk diasingkan ke Pulau Bangka. Usaha pembelaan 

yang dilakukan Dr. Douwes Dekker dan dr. Cipto Mangunkusumo tidak 

membawa hasil, bahkan mereka berdua terkena hukuman pengasingan juga. 

Karena menganggap pengasingan di pulau terpencil tidak membawa manfaat 

banyak, mereka bertiga meminta kepada Pemerintah Belanda untuk 

diasingkan ke negeri Belanda. Pada masa inilah kemudian RM Suwardi banyak 

mendalami masalah pendidikan dan pengajaran di Belanda hingga mendapat 

sertifikasi di bidang ini.  

Setelah pulang dari pengasingan, RM Suwardi bersama rekan-rekan 

seperjuangan mendirikan Nationaal Onderwijs Instituut atau Perguruan 

Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Perguruan itu bercorak 

nasional dan berusaha menanamkan rasa kebangsaan dalam jiwa anak didik. 

Pernyataan asas dari Taman Siswa berisi 7 pasal yang memperlihatkan 

bagaimana pendidikan itu diberikan, yaitu untuk menyiapkan rasa kebebasan 

dan tanggung jawab, agar anak-anak berkembang merdeka dan menjadi serasi, 



terikat erat kepada milik budaya sendiri sehingga terhindar dari pengaruh 

yang tidak baik dan tekanan dalam hubungan kolonial, seperti rasa rendah 

diri, ketakutan, keseganan dan peniruan yang membuta. Selain itu anak-anak 

dididik menjadi putra tanah air yang setia dan bersemangat, untuk 

menanamkan rasa pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam pendidikan 

ini nilai rohani lebih tinggi dari nilai jasmani.  

Pada tahun 1930 asas-asas ini dijadikan konsepsi aliran budaya, 

terutama berhubungan dengan polemik budaya dengan Pujangga Baru. Selain 

mencurahkan dalam dunia pendidikan secara nyata di Tamansiswa, RM 

Suwardi juga tetap rajin menulis. Namun tema tulisan-tulisannya beralih dari 

nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan. Tulisannya yang berisi konsep-

konsep pendidikan dan kebudayaan yang berwawasan kebangsaan jumlahnya 

mencapai ratusan buah. Melalui konsep-konsep itulah dia berhasil meletakkan 

dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. 

Pemerintah Belanda merintangi perjuangannya dengan mengeluarkan 

Ordonansi Sekolah Liar pada 1 Oktober 1932. Tetapi beliau dengan gigih 

memperjuangkan haknya, sehingga ordonansi itu dapat dicabut. Saat genap 

berusia 40 tahun menurut hitungan Tahun Caka, Raden Mas Suwardi 

Suyaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara, dan semenjak saat itu 

beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal 



ini dimaksudkan supaya beliau dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara 

fisik maupun hatinya. Dalam zaman Pendudukan Jepang, kegiatannya di 

bidang politik dan pendidikan tetap dilanjutkan.  

Waktu Pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera) di 

tahun 1943, Ki Hajar duduk sebagai salah seorang pimpinan di samping Ir. 

Soekarno, Drs. Muhammad Hatta dan K.H. Mas Mansur. Setelah zaman 

kemedekaan, Ki Hajar pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, 

Pengajaran dan Kebudayaan. Pada tahun 1957, Ki Hajar menerima gelar 

Doctor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada. Beliau meninggal dunia 

pada 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. 

Guna menghormati nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara 

dalam bidang pendidikan nasional, Pemerintah Republik Indonesia pada 

tahun 1959 menetapkan beliau sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional dan 

tanggal kelahirannya kemudian dijadikan Hari Pendidikan Nasional.  

Pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan dunia pendidikan 

memang sudah sangat kita kenal, terutama dengan prinsipnya yang terkenal 

yaitu ing ngarsa sung tulodho, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. 

Namun sebenarnya pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak terbatas dalam dunia 

pendidikan saja, tetapi juga dalam dunia politik, maupun masalah wanita. 



Bagi Ki Hajar Dewantara wanita merupakan sosok sentral yang 

mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan di seluruh dunia. Oleh karena 

itu wanita harus mempunyai komitmen, keyakinan dan jati diri yang kuat agar 

menjadi salah satu komponen penggerak bangsa. Wanita memiliki kodrat 

tersendiri yang harus diterima sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara harus ada garis batas yang jelas antara 

wanita dan laki-laki dalam semua bidang. (Ki Hajar Dewantara, 1967: 236).  

B. Konsep Tentang Gender 

Antara gender dan seks memang mempunyai makna yang hampir 

sama, bahkan identik. Konsep seks dan gender merujuk pada laki-laki dan 

perempuan. Bahkan dalam berbagai dokumen biasa digunakan gender untuk 

meminta konfirmasi mengenai jenis kelaminnya. Namun sebenarnya ada 

perbedaan mendasar pada dua konsep di atas. Seks merujuk pada pendekatan 

biologis, dimana dengan jelas laki-laki dan perempuan dapat dibedakan dari 

alat kelaminnya. Perempuan menurut konsep seks ditengarai dengan beberapa 

sifat antara lain: mempunyai payudara, mengalami menstruasi, melahirkan 

dan lain-lain. Sifat-sifat tersebut tidak ditemukan pada laki-laki. 

Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki 

maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Misalnya, 

bahwa dikenal perempuan itu dikenal lemah-lembut, cantik, emosional atau 



keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri 

dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya 

ada laki-laki yang emosional, lemah-lembut, dan keibuan, sementara itu ada 

juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa (Mansour Fakih, 1996: 8). 

Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan mengalami 

konstruksi yang membutuhkan waktu yang lama. Perbedaan gender dibentuk, 

disosialisasikan, dan diperkuat  bahkan dikonstruk secara sosial dan kultural. 

Melalui proses yang panjang akhirnya sosialisasi gender tersebut dianggap 

sebagai titah Tuhan yang seolah-olah bersifat biologis dan tidak dapat  diubah 

lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai 

kodrat laki-laki dan perempuan. (Masour Fakih, 1996: 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengelaborasi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang wanita dan 

permasalahannya. 

2. Memberikan kontribusi pemikiran tentang wacana feminisme bagi 

upaya kesetaraan gender. 

3. Mengetahui dampak pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi 

perkembangan pergerakan wanita di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Yogyakarta, terutama di perpustakan-

perpustakaan yang ada di Yogyakarta seperti perpustakaan UNY, Saint 

Ignatius, Perpusda DIY, UGM, dan lain-lain. Peneliti juga akan menggali 

sumber-sumber dari perpustakaan Tamansiswa Yogyakarta. 

 

B. Bidang Penelitian 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah wacana tentang feminisme 

dari seorang tokoh nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu 

permasalahan tersebut dapat dikategorikan dalam masalah social. 

 

C. Bentuk/stretegi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis. Yang dimaksud 

dengan metode penelitian historis adalah proses menguji dan menganalisis 

secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Louis Gootschalk, 

1986: 32). Lebih lanjut,  Louis Gottschalk menguraikan intisari dari metode 

penelitian sejarah dalam  empat langkah kegiatan yaitu: 



1. Pengumpulan objek yang berasal dari zaman itu dan 

pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis, dan lisan yang 

boleh jadi relevan (heuristic).  

2. Menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian daripadanya) 

yang tidak autentik (kritik). 

3. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-

bahan yang autentik (interpretasi). 

4. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya menjadi sesuatu 

kisah atau penyajian (historiografi). 

 

Dalam penelitian ini juga akan digunakan berbagai macam pendekatan 

dengan tujuan mempertajam analisis sehingga dapat menghasilkan karya 

sejarah yang komprehensif. Pendekatan yang dimaksudkan di atas adalah 

pendekatan politis, ekonomis, dan kultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

JADWAL  KEGIATAN PENELITIAN 

 

  Waktu 

No Kegiatan Maret April Mei Juni Juli 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan proposal                     

2 Koordinasi tim 

peneliti 

                    

3 Pelaksanaan 

penelitian 

                    

4 Penyusunan laporan                     

5 Revisi                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VII 

PERSONALIA PENELITIAN 

 

A. Ketua Peneliti 

1) Nama Lengkap  : Grendi Hendrastomo, MM. 

2) NIP    : 132318574  

3) Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 17 Januari 1982 

4) Jenis Kelamin  : Laki-laki 

5) Pangkat/jabatan  : Penata Muda/III A 

6) Pendidikan   : S-2 UGM 

7) Pekerjaan   : Dosen FISE UNY 

8) Bidang Keahlian  : Sosiologi Hukum 

9) Waktu untuk penelitian : 15 Jam/minggu 

 

B. Anggota Peneliti 

1) Nama Lengkap  : Sudrajat, S. Pd. 

2) NIP    : 132319840 

3) Tempat, tanggal lahir : Bantul, 24 Mei 1973 

4) Jenis Kelamin  : Laki-laki 

5) Pangkat/jabatan  : Penata Muda/III A 

6) Pendidikan   : S1 IKIP Yogyakarta 



7) Pekerjaan   : Dosen FISE UNY 

8) Bidang Keahlian  : Sejarah Eropa 

9) Waktu Penelitian  : 15 Jam/mingggu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VIII 

PERKIRAAN BIAYA PENELITIAN 

 

 

No Kegiatan Jumlah (Rp) 

A.  Persiapan 

1. Persiapan administrasi 

Koordinasi anggota peneliti lengkap: Pimpinan 

program, dosen, dan peneliti untuk membahas 

pelaksanaan penelitian. 

2. Persiapan Penelitian 

a. Perizinan 

b. Penyusunan rencana kerja 

c. Penyusunan instrumen penelitian 

d. Penyusunan format pengumpulan data 

e. ATK selama persiapan 

Jumlah 

 

500.000,- 

 

 

 

 

 250.000,- 

350.000,- 

400.000,- 

300.000,- 

400.000,- 

2.200.000,-  

B. Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan alat penelitian 

2. Pengumpulan data  

3. Monitoring 

4. Penyusunan data pra-analisis 

5. Analisis data  

6. ATK selama penelitian 

7. Foto copy selama pelaksanaan penelitian 

Jumlah 

 

250.000,- 

  1.000.000,- 

  300.000,- 

500.000,- 

800.000,- 

600.000,- 

  500.000,- 

3.950.000,- 

C. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian 

1. Menyusun draft laporan penelitian 

2. Menyusun laporan akhir 

3. Menyusun artikel untuk seminar penelitian 

4. ATK selama penyusunan laporan 

Jumlah 

 

500.000,- 

900.000,- 

500.000,- 

500.000,- 

 2.400.000,- 

D.  Penggandaan & Pengiriman Laporan Hasil 

Penelitian 

1. Penggandaan laporan penelitian 

2. Pengiriman laporan penelitian akhir ke 

instansi terkait 

Jumlah 

 

      700.000,- 

300.000,- 

 

1.000.000,- 

E Penyusunan Artikel Ilmiah  



1. Penyusunan naskah 

2. Publikasi artikel  

Jumlah 

250.000,- 

200.000,- 

450.000,- 

 TOTAL  10.000.000,- 
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Penelitian yang pernah dilakukan 
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Sosiologi 
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2 
Pengembangan Model Delikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 
Sejarah 

2007 
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Yogyakarta, 26 Mei 2008  

 
 
 
       Grendi Hendrastomo 
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BAB VIII 

PERKIRAAN BIAYA PENELITIAN 

 

 

No Kegiatan Jumlah (Rp) 

A.  Persiapan 

3. Persiapan administrasi 

Koordinasi anggota peneliti lengkap: Pimpinan 

program, dosen, dan peneliti untuk membahas 

pelaksanaan penelitian. 

4. Persiapan Penelitian 

a. Perizinan 

b. Penyusunan rencana kerja 

c. Penyusunan instrumen penelitian 

d. Penyusunan format pengumpulan data 

e. ATK selama persiapan 

Jumlah 

 

500.000,- 

 

 

 

 

 250.000,- 

350.000,- 

400.000,- 

300.000,- 

400.000,- 

2.200.000,-  

B. Pelaksanaan Penelitian 

8. Persiapan alat penelitian 

9. Pengumpulan data  

10. Monitoring 

11. Penyusunan data pra-analisis 

12. Analisis data  

13. ATK selama penelitian 

14. Foto copy selama pelaksanaan penelitian 

Jumlah 

 

250.000,- 

  1.000.000,- 

  300.000,- 

500.000,- 

800.000,- 

600.000,- 

  500.000,- 

3.950.000,- 

C. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian 

1. Menyusun draft laporan penelitian 

2. Menyusun laporan akhir 

3. Menyusun artikel untuk seminar penelitian 

4. ATK selama penyusunan laporan 

Jumlah 

 

500.000,- 

900.000,- 

500.000,- 

500.000,- 

 2.400.000,- 

D.  Penggandaan & Pengiriman Laporan Hasil 

Penelitian 

3. Penggandaan laporan penelitian 

4. Pengiriman laporan penelitian akhir ke 

instansi terkait 

Jumlah 

 

      700.000,- 

300.000,- 
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