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ABSTRAK 
 

Rifan Dwi Prabowo  (2018). Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik Universitas Brawijaya Malang.  Ruang Publik Budaya 
di Sungai Pekalen (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Pendil, Kecamatan 
Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo). 
Pembimbing:  Arief Budi Nugroho dan Genta Mahardhika Rozalinna 
 
 
Penelitian ini  membahas tentang perempuan dalam menjalankan budaya Dhek 

di Sungai Pekalen dan pengaruhnya pada peran perempuan dalam 
pengambilan keputusan keluarga dan kegiatan sosial di masyarakat. Budaya Dhek 

 merupakan aktivitas dan diskusi perempuan dalam kehidupan sehari-
sehari di Sungai Pekalen, berawal dari aktivitas perempuan mandi, mencuci, dan 
mengerjakan tugas domestik lainnya sehingga menimbulkan diskusi atau 
perbincangan yang kemudian disebut budaya  di Sungai Pekalen. 
Fokus penelitian ini yaitu melihat bagaimana perempuan menjalankan budaya 

 di Sungai Pekalen dan pengaruhnya pada pengambilan 
keputusan di dalam keluarga dan kegiatan sosial. 

Penelitian ini menggunakan teori ruang publik dari Jurgen Habermas. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Teknik dalam pemilihan informan didalam penelitian ini adalah 
Purposive Sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 
adalah dengan observasi, wawancara dan  dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa perempuan dalam menjalankan 
budaya  terdapat diskusi antara perempuan ketika mengerjakan 
tugas domestiknya di Sungai Pekalen. Diskusi tersebut meliputi upaya perempuan 
untuk mencari rumput pakan ternak, pendidikan anak, pekerjaan suami, mengatur 
keuangan keluarga, kegiatan arisan dan kegiatan pengajian di masyarakat. Di 
dalam menjalankan budaya  juga menciptakan nilai-nilai yang 
disepakati bersama oleh perempuan seperti nilai silaturahmi, saling tolong 
menolong, mengajak perempuan lain ketika ke sungai dan di cap sombong ketika 

juga sebagai kesepakatan bersama untuk perempuan tidak hanya mengerjakan 
tugas domestiknya di Sungai Pekalen. Seperti untuk mencari teman mencari 
rumput bersama, mengantar anak sekolah bersama, mencarikan suami kerja, ikut 
arisan dan pengajian. Pengaruhnya pada pengambilan keputusan di dalam 
keluarga, perempuan kemudian membantu suami mencari rumput untuk beternak, 
mengatur pendidikan anak, mengatur keuangan keluarga dan mencarikan 
pekerjaan suami. Sedangkan di dalam masyarakat perempuan berperan pada 
kegiatan sosial seperti arisan dan pengajian.  

 



ABSTRACT 
 

Rifan Dwi Prabowo  (2018). Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik Universitas Brawijaya Malang.  
di Sungai Pekalen (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Pendil, Kecamatan 
Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo). 
Pembimbing:  Arief Budi Nugroho dan Genta Mahardhika Rozalinna 
 
 
This study discusses women in running Dhek Kandhe'en culture in Sungai 
Pekalen and its influence on women role in family decision making and social 
activity in society. Dhek Kandhe'en Culture is a activity and discussion of women 
in daily life in Sungai Pekalen, starting from the activities of women bathing, 
washing, and doing other domestic duties that lead to discussion or conversation 
which is then called Dhek Kandhe'en culture on the Sungai Pekalen. The focus of 
this research is to see how women running Dhek Kandhe'en culture on Sungai 
Pekalen and its influence on decision making in family and social activities. 

This study uses public space theory of Jurgen Habermas. The method used in this 
research is qualitative method with case study approach. Technique in selection of 
informant in this research is Purposive Sampling. Data collection methods used by 
researchers is by observation, interview and documentation.  

The results of this study can be seen that women in running Dhek Kandhe'en 
culture there is discussion between women when doing their domestic duties in 
Sungai Pekalen. The discussion included the efforts of women to seek for grasses 
for fodder, for children's education, for husband's work, to organize family 
finances, social gatherings and recitals activities in the community. In running the 
culture Dhek Kandhe'en also creates the values that are shared by women such as 
the value of hospitality, help each other, invite other women when to the river and 
the stamped when not running. Then the motivation in carrying out the Dhek 
Kandhe'en culture is also a mutual agreement for women not only to do their 
domestic tasks in Sungai Pekalen. Like to find friends looking for grass together, 
take school children together, find a husband work, join social gathering and 
recitation. His influence on decision-making in the family, women then help 
husbands looking for grass to raise livestock, organize children's education, 
manage family finances and find the husband's job. While in the women's society 
play a role in social activities such as social gathering and recitation. 

 

Keywords: Women, Dhek Kandhe'en Culture, Influence 

 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

serta hidayatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

sebagai persyaratan untuk menyelesaikan masa studi di Jurusan Sosiologi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Selama proses 

penulisan skripsi ini sampai dengan selesai, penulis banyak dibantu oleh berbagai 

pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

2. Arief Budi Nugroho, S.sos., M.Si dan Genta Mahardhika Rozalinna, 

S.sos., M.A selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan 

masukan serta motivasi selama proses penulisan skripsi. 

3. Bapak Iwan Nurhadi, M.Si selaku dosen yang juga pernah ikut 

membimbing penulis sebelum kembali melanjutkan studi. 

4.  Lutfi Amiruddin, S.Sos., M.Sc dan Dewi Puspita Rahayu, S.Sos., M.A 

selaku dosen penguji yang banyak memberikan kritik dan saran yang 

membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi. 

5.  Seluruh dosen di Jurusan Sosiologi yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan ilmu selama perkuliahan. 

6.  Seluruh warga di Desa Pendil yang telah bersedia meluangkan waktu di 

selasela kesibukan demi membantu penulis. 



7. Seluruh teman-teman seperjuangan di Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. 

8. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang 

telah bersedia meluangkan waktunya dalam membantu penulisan skripsi. 

Penulis menyadari bahwa karya ini belum dapat dikatakan sempurna 

karena masih banyak yang perlu diperbaiki baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas. Oleh karena itu demi menambah pengalaman maupun pengetahuan, 

penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang bersifat membangun untuk dapat 

menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga dengan terciptanya karya ini 

dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. 

 

 

Malang, Juli 2018 

 

               Penulis 

 
 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i 

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................................... v 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... vi 

GLOSARIUM ................................................................................................................... vii 

ABSTRAK ....................................................................................................................... viii 

ABSTRACK ...................................................................................................................... ix 

BAB I .................................................................................................................................. 1 

PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang ..................................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................... 7 

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................................. 7 

1.4 Manfaat penelitian ............................................................................................... 8 

BAB II ................................................................................................................................. 9 

TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................................................... 9 

2.1 Penelitian Terdahulu............................................................................................ 9 

2.2 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .................................................... 16 

2.2.1  ........................................................................... 16 

2.2.2 Ruang Publik ............................................................................................. 19 

2.3 Kerangka Berpikir ............................................................................................. 28 

BAB III ............................................................................................................................. 30 

METODE PENELITIAN .................................................................................................. 30 

3.1 Jenis, Tipe dan Pendekatan Penelitian ............................................................... 30 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................................. 32 

3.3 Fokus Penelitian ................................................................................................ 32 

3.4 Metode Penentuan Informan ............................................................................. 33 

3.5 Teknik Pengumpulan Data ................................................................................ 34 

3.6 Sumber dan Jenis Data ...................................................................................... 38 



3.7 Teknik Analisis Data ......................................................................................... 38 

BAB IV ............................................................................................................................. 40 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.............................................................. 40 

4.1 Kondisi Sosial di Desa Pendil ........................................................................... 40 

4.2 Sungai Pekalen Bagi Masyarakat Desa Pendil .................................................. 45 

4.3 Gambaran Informan ........................................................................................... 49 

BAB V .............................................................................................................................. 53 

HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................................................... 53 

5.1  . 53 

5.1.1 
Sungai Pekalen ........................................................................................... 53 

5.1.2 
Sungai Pekalen ........................................................................................... 56 

5.1.3 Nilai-nilai Yang Terbentuk Dalam Menjalankan Budaya Dhek 
di Sungai Pekalen....................................................................................... 61 

5.1.4 
Pekalen ....................................................................................................... 64 

5.2 
Perempuan ......................................................................................................... 70 

5.2.1  . 70 

5.2.2 Mencarikan Pekerjaan Laki-
di Sungai Pekalen....................................................................................... 74 

5.2.3 Mengatur 
Pekalen ....................................................................................................... 75 

5.2.4 
Pekalen ....................................................................................................... 78 

5.2.5 
Pekalen ....................................................................................................... 83 

BAB VI ............................................................................................................................. 89 

PENUTUP ........................................................................................................................ 89 

6.1 Kesimpulan ........................................................................................................ 89 

6.2 Saran .................................................................................................................. 90 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 92 



DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1  Tabel Kajian Penelitian Terdahulu ........................................................................... 15 
Tabel 2  Mata Pencaharian Penduduk Desa Pendil ................................................................. 42 
Tabel 3  Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pendil ........................................................... 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar  1 Peta Desa Pendil  ................................................................................................... 45 
Gambar  2 Aktivitas Perempuan di Sungai Pekalen ............................................................... 46 
Gambar  3 Kegiatan Beternak  ................................................................................................ 73 
Gambar  5 Kegiatan Arisan Pada Saat Lotrean  ...................................................................... 80 
Gambar  5 Hasil Arisan Untuk Membeli Emas  ..................................................................... 82 
Gambar  6   ............................................... 84 
 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Desa Pendil merupakan wilayah pemukiman yang dilalui aliran sungai, 

salah satunya yaitu Sungai Pekalen. Sungai Pekalen melintasi beberapa wilayah di 

Kabupaten Probolinggo, mulai dari Kecamatan Tiris, Kecamatan Maron, 

Kecamatan Banyuanyar hingga pada wilayah Kecamatan Gending. Desa Pendil 

termasuk dalam kecamatan Banyuanyar, maka dari itu wilayah pemukiman 

masyarakat Desa Pendil dekat dengan aliran Sungai Pekalen. 

Pada umumnya masyarakat memanfaatkan sungai untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan sehari-hari, antara lain untuk irigasi, kebutuhan air, 

membuang sampah dan untuk tempat aktivitas mandi, cuci dan kakus (MCK). 

Kegiatan seperti itu merupakan gejala umum yang terjadi di berbagai tempat, 

sedangkan pada masyarakat Desa Pendil khususnya kaum perempuan tidak hanya 

memanfaatkan sungai sebagai kebutuhan sehari-hari, melainkan sebagai tempat 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en.  

Kondisi sosial masyarakat di Desa Pendil masih kental dengan sistem nilai 

budaya Patriarki. Sehingga menimbulkan dominasi peran laki-laki dalam 

pengambilan keputusan keluarga dan kegiatan di masyarakat. Semisal dalam 

pengambilan keputusan keluarga, kaum laki-laki lebih mendominasi dalam 

bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mayoritas 

kaum laki-laki bekerja di luar rumah (ranah publik) sebagai petani, buruh tani dan 

pedagang. Sedangkan perempuan cenderung bekerja pada ranah domestik 



(pekerjaan rumah), seperti memasak, mencuci, membuang sampah, hingga 

mengurus anak (Observasi, 2017). 

Kondisi sosial tersebut juga mempengaruhi pada kegiatan sosial di 

masyarakat. Dalam kegiatan sosial di masyarakat perempuan sangat minim 

dilibatkan di dalamnya. Seperti kegiatan pengajian dan musyawarah desa yang 

hanya didominasi oleh kaum laki-laki. Begitu juga pada pendidikan perempuan 

yang ditempuh, mayoritas mereka hanya lulus pada tingkatan SD atau SMP, 

bahkan juga ada yang tidak lulus pada tingkatan keduanya yaitu perempuan yang 

buta huruf atau tidak bisa membaca. Pandangan masyarakat bahwa setinggi 

apapun pendidikan perempuan, tugasnya hanya pada ranah domestik dan 

penjodohan orang tua untuk nikah diusia muda pada perempuan juga sebagai 

penyebab putusnya sekolah (Wawancara Informan Bu Nurholis). 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat khususnya kaum 

perempuan di Desa Pendil dalam menjalankan tugas domestiknya, perempuan 

memanfaatkan Sungai Pekalen sebagai kebutuhan sehari-hari. Yaitu mengambil 

air untuk keperluan dapur, memandikan anak, mencuci baju dan perabotan dapur, 

membuang sampah rumah. Selain itu untuk mandi, mengambil wudhu’, dan 

membuang tinja (kotoran manusia). Aktivitas tersebut dilakukan setiap hari oleh 

perempuan dalam kurun waktu 3 kali dalam sehari. Sehingga dari seringnya 

aktivitas perempuan di Sungai Pekalen, menimbulkan interaksi dan komunikasi 

sesama perempuan (Observasi, 2017).  

Interaksi dan komunikasi tersebut kemudian berkembang menjadi suatu 

budaya yang dijalankan terus menerus oleh masyarakat khususnya kaum 



perempuan di Desa Pendil sampai saat ini. Masyarakat menyebutnya sebagai 

budaya Dhek Kandhe’en. Budaya Dhek Kandhe’en merupakan kebiasaan 

perempuan ngobrol dan berdiskusi dengan perempuan lain saat di sungai. 

Sedangkan Dhek Kandhe’en itu sendiri jika diartikan ke dalam bahasa indonesia 

dapat diartikan sebagai suatu aktivitas mengobrol atau berdiskusi. Maka di dalam 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen perempuan biasanya 

mengobrol atau berdiskusi dengan perempuan lain. Obrolan atau diskusi 

perempuan meliputi perbincangan dari apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari di keluarga; masalah ekonomi, pekerjaan suami dan pendidikan anak, serta 

pada kehidupan masyarakat seperti; kegiatan arisan dan pengajian (Observasi, 

2017).  

Di dalam menjalankan budaya Dhek Kandhe’en  juga ada nilai-nilai yang 

dipatuhi oleh perempuan. Pertama nilai silaturahmi yaitu sebagai pengikat tali 

persaudaraan perempuan supaya saling mengenal dan saling membantu. Kedua 

mengajak perempuan lain ketika pergi ke sungai, nilai ini sebagai bentuk saling 

menghargai tanpa membeda-bedakan status sosial mereka untuk menjalin 

persaudaraan. Maka kedua nilai tersebut sebagai kesepakatan bersama perempuan 

yang diyakini bahwa ketika perempuan tidak menjalankan budaya Dhek 

Kandhe’en akan tidak memiliki tetangga dan di cap sombong. 

Selain nilai-nilai yang dipercaya juga ada motif perempuan dalam 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en sebagai kesepakatan bersama yaitu untuk 

berperan dalam keputusan keluarga dan kegiatan di masyarakat. Hal tersebut 

dibuktikan pada motif perempuan untuk mencari rumput bersama pakan ternak, 



mengatur pendidikan anak, mengadakan serta mengikuti kegiatan arisan dan 

pengajian di masyarakat melalui budaya Dhek Kandhe’en yang dijalankan.   

Pada akhirnya budaya Dhek Kandhe’en dapat mempengaruhi dominasi 

kuasa laki-laki dalam keputusan keluarga dan kegiatan masyarakat, melalui 

tindakan yang diambil oleh perempuan di dalam keluarga untuk bekerja 

membantu laki-laki dengan kegiatan beternak, menjual rumput dan arisan juga 

sebagai tambahan pendapatan di keluarga serta mengatur pendidikan anak. Maka 

dari hal tersebut keputusan di dalam keluarga kemudian terpengaruhi oleh 

keputusan yang diambil oleh perempuan melalui budaya Dhek Kandhe’en yang 

dijalankan. Perempuan melawan larangan untuk bekerja di dalam keluarga, dan 

berupaya mengatur pendidikan anaknya supaya tidak putus sekolah khususnya 

pada anak perempuan. 

Sedangkan pada upaya perempuan untuk berperan pada kegiatan sosial di 

masyarakat, melalui budaya Dhek Kandhe’en yang dijalankan di Sungai Pekalen 

menimbulkan kesepakatan bersama perempuan untuk mengadakan kegiatan arisan 

dan pengajian di masyarakat. Kegiatan arisan perempuan direspon baik oleh 

masyarakat, khususnya kaum laki-laki. Karena kegiatan ini tidak hanya sebagai 

kegiatan perempuan untuk berkumpul di lingkungan masyarakat, melainkan juga 

sebagai upaya perempuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Kegiatan 

arisan juga disebut perempuan sebagai kegiatan menabung, dengan menyisihkan 

hasil kerja laki-laki dan penghasilan sendiri dari hasil menjual rumput untuk 

membayar arisan sebesar 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam satu 



minggunya. Maka perempuan dapat memetik hasilnya ketika mendapat lotrean 

arisan sebesar 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dilotre pada setiap minggunya.  

Selain itu perempuan juga dapat menjual arisannya ketika tidak 

membutuhkannya pada perempuan lain saat Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen. 

Hasil dari menjual arisan yaitu 10% dari hasil arisan yang didapatkan, maka 

perempuan yang menjual arisannya akan mendapat hasil 300.000,00 (tiga ratus 

ribu rupiah) setiap menjual arisannya. Maka dari itu perempuan dapat penghasilan 

tambahan ketika memang tidak membutuhkan hasil dari arisannya, juga bisa lagi 

mendapat lotrean dengan nama pihak pembeli yang digantikan. Maka semakin 

sering mereka mendapatkan lotrean maka semakin banyak juga pendapatan 

tambahan mereka ketika perempuan lain menyetujui untuk membeli arisannya. 

Maka di dalam keluarga hasil arisan kemudian dapat membantu 

pendapatan di dalam keluarga yang awalnya hanya didapat oleh laki-laki dengan 

bekerja. Sehingga dari itu masyarakat khususnya kaum laki-laki merespon baik 

adanya kegiatan arisan di dalam masyarakat, karena manfaatnya juga dapat 

meningkatkan perekonomian keluarga. Hasil dari arisan di dalam keluarga 

biasanya dimanfaatkan untuk membeli perhiasan untuk perempuan, baik untuk 

dipakai pada perempuan (istri) juga untuk anak perempuannya. Manfaatnya ketika 

perempuan mengambil keputusan untuk membelikan perhiasan pada hasil arisan, 

yaitu supaya ketika keluarga mengalami kesusahan keuangan maka perempuan 

dapat menjual perhiasannya kapan saja.  

Selain untuk membeli perhiasan, biasanya perempuan juga memanfaatkan 

hasil arisannya untuk membeli hewan ternak. Sehingga dari hasil arisan tersebut 



lah perempuan dapat beternak di dalam keluarga, berawal dari membeli hewan 

ternak kecil seperti ayam dan kambing hingga mampu membeli hewan ternak sapi 

lama-kelamaan dari hasil ternak yang berkelanjutan.  

Begitu juga pada kegiatan pengajian yang diadakan oleh perempuan di 

dalam masyarakat, pengajian perempuan tidak hanya sebagai kegiatan berkumpul 

dan spiritual perempuan. Melainkan juga sebagai kegiatan hadrah perempuan, jadi 

di dalam pengajian perempuan untuk mengaji bersholawat bersama diiringi 

dengan lantunan hadrah yang mereka pelajari di dalam kegiatan pengajian. Pada 

akhirnya hadrah perempuan di dalam pengajian juga dapat menjadi sumber 

penghasilan tambahan melalui undangan masyarakat untuk mengisi acara 

hajatnya. Selain itu juga dapat menjadi maskot desa, ketika hadrah perempuan 

mewakili Desa Pendil dalam perlombaan hadrah yang diikuti. Maka dari itu 

kegiatan pengajian perempuan di masyarakat juga direspon baik, karena kegiatan 

tersebut dapat menambah pendapatan perempuan juga dapat membawa nama baik 

Desa Pendil dengan lomba-lomba yang mereka ikuti.  

Maka dari hal-hal di atas, budaya Dhek Kandhe’en yang dijalankan oleh 

perempuan berpengaruh pada kehidupan mereka baik dalam keluarga dan 

masyarakat. Keputusan dalam keluarga yang didominasi oleh laki-laki kemudian 

terpengaruhi oleh perempuan, semisal dalam kesepakatan bekerja yang awalnya 

hanya oleh laki-laki kemudian perempuan dapat beternak membantu suami 

bekerja, mengatur keuangan keluarga dan mengatur pendidikan anaknya. 

Sedangkan dalam masyarakat, peran perempuan tidak lagi hanya berpaku pada 



kegiatan domestik tetapi juga berperan pada kegiatan-kegiatan yang belangsung di 

dalam masyarakat yaitu kegiatan arisan dan pengajian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam skripsi ini antara lain:  

1. Bagaimana perempuan menjalankan budaya Dhek Kandhe’en di 

Sungai Pekalen, Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten 

Probolinggo? 

2. Bagaimana pengaruh budaya Dhek Kandhe’en pada pengambilan 

keputusan dalam keluarga dan kegiatan masayarakat di Desa Pendil,  

Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam skripsi ini antara lain: 

1. Untuk menjelaskan perempuan dalam menjalankan budaya Dhek 

Kandhe’en di Sungai Pekalen pada Desa Pendil. 

2. Untuk memahami keputusan dalam keluarga dan kegiatan masyarakat 

yang terpengaruh oleh budaya Dhek Kandhe’en Sungai Pekalen di 

Desa Pendil. 

 

 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam skripsi ini antara lain: 

1. Memperkaya kajian keilmuan Sosiologi dalam mengkaji fenomena sosial 

yang terkait dengan hubungan perempuan dan lingkungan dalam 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen yang 

berpengaruh pada peran perempuan dalam pengambilan keputusan 

keluarga dan kegiatan di masyarakat Desa Pendil. 

2. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait bahwa sungai tidak hanya 

sekedar kebutuhan dasar bagi masyarakat khususnya perempuan di Desa 

Pendil, melainkan sungai juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi 

dan interaksi satu sama lain yang menjadikan perempuan dapat berpikir 

rasional dan berpartisipasi dalam keputusan keluarga dan kegiatan 

masyarakat. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Sungai Pekalen merupakan urat nadi bagi masyarakat Desa Pendil, yaitu 

tempat masyarakat beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Khususnya 

masyarakat kaum perempuan yang memanfaatkan sungai sebagai kebutuhan 

sehari-hari, seperti mandi, mencuci, membuang sampah, membuang tinja (kotoran 

manusia), mengambil air dan wudhu. Lepas dari kepentingan-kepentingan 

tersebut, di sisi lain sungai juga dimanfaatkan sebagai sarana interaksi dan 

komunikasi. Interaksi dan komunikasi di sungai terjalin dalam suatu kebiasaan 

yang melekat dalam aktivitas perempuan, sehingga menjadi suatu budaya yang 

disebut Dhek Kandhe’en. Budaya Dhek Kandhe’en merupakan kebiasaan 

perempuan di sungai dalam memperbincangkan atau mendiskusikan suatu hal 

mengenai hidupnya, baik dalam masalah sosial kehidupan kesehariannya serta 

tujuan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. 

 Menurut Habermas sejarah munculnya ruang publik menandai bangkitnya 

suatu masa dalam sejarah ketika individu dan kelompok dalam masyarakat dapat 

membentuk opini publik, memberikan tanggapan langsung terhadap apapun yang 

menyangkut kepentingan mereka sambil berusaha mempengaruhi praktik-praktik 

politik. Dalam hal ini praktik politik yaitu mempengaruhi dominasi laki-laki atas 

kontruksi gender dengan budaya Dhek Kandhe’en perempuan di Sungai Pekalen. 

Maka fokus pada penelitian ini akan melihat aktivitas dan diskusi perempuan 

dalam budaya Dhek Kandhe’en serta pengaruh terhadap pengambilan keputusan 



dalam rumah tangga dan kegiatan di masyarakat dengan menggunakan perspektif 

Habermas tentang lahirnya ruang publik, berkaitan dengan tujuan penelitian ini 

yaitu untuk melihat bagaimana sungai dapat menjadi ruang publik bagi 

perempuan melalui budaya Dhek Kandhe’en. 

Dalam penelitian yang berjudul Ruang Publik Sungai Pekalen, peneliti 

menggunakan 3 penelitian terdahulu dengan mengangkat tema yang relevan 

dengan penelitian ini yaitu mengenai hubungan lingkungan sungai dan manusia. 

Penelitian terdahulu ini kemudian digunakan untuk melihat perbedaan serta 

persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang 

sudah ada sebelumnya juga sebagai refrensi bagi peneliti untuk melanjutkan 

penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini, antara lain: 

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Genta Mahardhika 

Rozalinna (2011, Kesadaran Ekologis Perempuan Dalam Pemanfaatan Sungai 

Pekalen di Desa Maron). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik 

penelitian menggunakan studi etnometodologi. Tujuan dari penelitian ini untuk 

memahami pemaknaan kesadaran ekologis yang dilakukan oleh  perempuan  di  

Desa  Maron  atas Sungai Pekalen sebagai tempat untuk melakukan aktivitas 

kehidupan sehari-hari (Rozalinna, 2011). 

Sungai Pekalen sebagai tempat perempuan untuk melakukan semua 

kegiatan yang berurusan dengan tugas domestik seperti mencuci, membuang 

sampah dan lain sebagainya. Proses penggalian pemaknaan kesadaran ekologis 

perempuan menjadi penting saat pencemaran sungai dituduhkan kepadanya 

(Rozalinna, 2011). 



 Rozalinna menemukan bahwa kesadaran ekologis perempuan di pengaruhi 

oleh kontruksi gender dalam masyarakat. Sehingga segala kegiatan dan aktivitas 

perempuan di Sungai Pekalen dianggap mencemarkan, karena tugas domestik 

seperti mencuci, membuang sampah dan lain sebagainya yang dilakukan di sungai 

berdampak pada pencemaran. Kesadaran ekologis juga dipengaruhi budaya 

konsumtif media massa yang memperkenalkan produk baru untuk mempermudah 

pekerjaan domestiknya. Salah satunya seperti penggunaan sabun cuci baju yang 

mengandung bahan kimia dapat menurunkan kualitas air sungai, hal tersebut 

terjadi karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran perempuan untuk menjaga 

lingkungan sungai (Rozalinna, 2011). 

 Menurut peneliti, penelitian ini dianggap relevan dengan penelitian yang 

akan dilakukan karena mengandung persamaan dalam hubungan manusia dan sungai. 

Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapai. Kelemahan dalam penelitian ini belum 

menjelaskan secara rinci bagaimana interaksi dan komunikasi yang terjalin di sungai. 

Rozalinna berfokus pada pemaknaan kesadaran ekologis perempuan dari segi budaya 

patriaki dalam pemanfaatan sungai. Maka fokus penelitian ini yaitu melihat secara 

rinci interaksi dan komunikasi yang terjalin di Sungai Pekalen melalui budaya Dhek 

Kandhe’en. 

 Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Bintang Tresna 

Prihartini (2013, Peran Sungai Terhadap Interaksi Sosial Di Sekitar Aliran 

Sungai Cidurian Kampung Kabagusan Desa Mayak Kecamatan Curug Bitung 

Lebak Banten). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik penelitian 



menggunakan studi kasus. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peran 

sungai terhadap interaksi sosial masyarakat. Sungai Cidurian sebagai urat nadi 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya yaitu sebagai 

sarana interaksi masyarakat (Prihartini, 2013). 

 Prihartini menemukan bahwa dengan segala kesibukan masyarakat dalam 

kegiatan ekonomi untuk mencari nafkah, menjadikan masyarakat akan sulit untuk 

meluangkan waktunya untuk berinteraksi dan bertemu di rumah. Kebiasaan 

masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai kebutuhan hidup sehari-hari 

mempertemukan individu dengan individu lain secara tidak sengaja, sehingga 

timbul interaksi dan tegur sapa saat mereka sama-sama beraktivitas di sungai 

(Prihartini, 2013). 

 Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

terletak pada interaksi dan komunikasi yang terjalin di sungai, namun yang 

menjadi kelemahan dalam penelitian ini adalah belum terungkapnya secara 

mendalam interaksi dan komunikasi seperti apa yang dibicarakan di Sungai 

Cidurian, serta hasil dari interaksi dan komunikasi yang tercipta seiring dari 

aktivitas masyarakat di sungai. Maka perbedaan dalam penelitian yang akan 

dilakukan ini untuk melihat lebih mendalam interaksi dan komunikasi yang 

terjalin di sungai. Dalam hal ini untuk mengkaji apa yang diperbincangkan atau 

didiskusikan di sungai, serta apa yang dihasilkan oleh diskusi dalam interaksi 

perempuan di sungai. 

 Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuli Prasetyo 

Nugroho (2008, Makna Sungai Dan Praktek Pengelolaan Lingkungan Melalui 



Pendekatan Budaya). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa makna 

sungai dan praktek budaya Merti Code di dalam masyarakat. Penelitian ini 

berbicara tentang praktek budaya yang menimbulkan kesadaran ekologis 

masyarakat untuk menjaga lingkungan sungai (Nugroho, 2008).  

 Nugroho menemukan bahwa pemaknaan masyarakat terhadap Sungai 

Code masih sakral, ritual dan meditasi di sungai masih dipercaya oleh masyarakat 

setempat. Melalui pemaknaan tersebut budaya Merti Code ada sebagai suatu yang 

sakral. Dalam praktek budaya ini pada perkembangannya mempengaruhi kesadaran 

ekologis masyarakat setempat untuk menjaga dan melestarikan mata air Sungai Code. 

Karena dalam prosesi praktek budaya ini diawali dengan pengambilan tujuh sumber 

mata air di pinggiran Sungai Code oleh tokoh masyarakat setempat. Air dari tujuh 

sumber ini kemudian disatukan dalam enceh (gentong) pada acara tirakatan. Pada 

selanjutnya enceh dikirab keliling kampung sekitar Sungai Code bersama pusaka 

paringan dalem Sultan HB X (Kyai Ranumurti) dengan diiringi masyarakat setempat 

dan kelompok seni kampung Code. Air kemudian dibagikan kepada masyarakat pada 

akhir acara yang digelar setiap tahunnya (Nugroho, 2008). 

 Kesadaran ekologis masyarakat timbul dari pemaknaan nilai-nilai yang 

dibangun dalam budaya ini yaitu; rasa syukur atas karunia air dan sungai dari 

tuhan bagi masyarakat yang mempunyai fungsi penting, serta kesadaran 

pentingnya menjaga dan melestarikan air dan sungai dalam mendukung 

kehidupan manusia (Nugroho, 2008). 

 Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

terletak pada budaya yang tercipta di sungai, namun yang menjadi perbedaan dari 



penelitian ini yaitu melihat pada praktek budaya yang menimbulkan kesadaran 

ekologis masyarakat untuk menjaga aliran mata air Sungai Code dan menjaga 

kebersihannya karena pemaknaan masyarakat yang menganggapnya sakral. 

Sehingga penelitian ini melihat dari sisi lain yaitu melihat budaya sungai yang 

menciptakan perbincangan sosial politik dan kebebasan berpendapat untuk kritis 

dalam menyelesaikan permasalahan. 

 Maka dari ketiga penelitian di atas, posisi penelitian ini yaitu mengkaji 

dari apa yang belum dikaji dari penelitian terdahulu. Juga di ruang dan waktu 

yang berbeda, sehingga penelitian tentang budaya Dhek Kandhe’en di Sungai 

Pekalen sebagai ruang publik berfokus pada budaya Dhek Kandhe’en yang 

dijalankan perempuan dan pengaruh pada tindakan yang diambil oleh perempuan 

untuk mempengaruhi keputusan dalam keluarga dan kegiatan di masyarakat. 

Maka pentingnya budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen sebagai ruang 

publik bagi perempuan, dimana perempuan-perempuan dapat berkumpul dan 

membentuk interaksi atau komunikasi melalui budaya Dhek Kandhe’en yang 

membuat setiap orang lebih bisa memaknai kehidupan karena di Sungai Pekalen 

terdapat banyak keragaman perempuan dengan berbagai karakter dan latar 

belakangnya.  

 

 

 

 

 



Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu 

Nama Genta 
Mahardhika 
Rozalinna 

Bintang Tresna 
Prihartini 

 

Yuli Prasetyo 
Nugroho 

Rifan Dwi 
Prabowo 

Judul Kesadaran 
Ekologis 
Perempuan  
Dalam 
Pemanfaatan 
Sungai Pekalen 
(Studi 
Etnometodologi 
Mengenai 
Ekofeminisme 
Sosial  
Di Desa Maron, 
Kecamatan 
Maron,   
Kabupaten 
Probolinggo) 

Peran Sungai 
Terhadap 
Interaksi 
Sosial Di 
Sekitar Aliran 
Sungai 
Cidurian 
Kampung 
Kabagusan 
Desa Mayak 
Kecamatan 
Curug Bitung 
Lebak Banten 

Makna Sungai 
Dan Praktek 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Melalui 
Pendekatan 
Budaya 

Ruang Publik 
Budaya Dhek 
Kandhe’en 
Di Sungai 
Pekalen 
(Studi Kasus 
Pada 
Masyarakat 
Desa Pendil, 
Kecamatan 
Banyuanyar, 
Kabupaten 
Probolinggo) 

 

Tahun 2011 2013 2008 2018 
Metode Etnometodologi Studi Kasus Kualitatif 

Deskriptif 
Studi Kasus 

Teori Ekofeminisme 
sosial 

Interaksi sosial Pemaknaan 
dan 

Kebudayaan 

Ruang Publik 

Hasil Pencemaran 
lingkungan 
dituduhkan pada 
aktivitas 
perempuan di 
Sungai, karena 
kuatnya budaya 
Patriarki di 
masyarakat. 
Kesadaran 
ekologis 
dibentuk oleh 
pengetahuan dan 
pengalaman 
perempuan yang 
dikontruksikan 
agama dan 
media sehingga 
mempengaruhi 
tindakannya di 
sungai. 

Sungai sebagai 
tempat 
masyarakat 
untuk saling 
berinteraksi, 
dengan segala 
kesibukan 
masyarakat 
dalam kegiatan 
ekonominya 
hampir tidak 
ada waktu 
untuk menjalin 
hubungan 
sosial interaksi 
dengan 
individu lain. 
Adanya Sungai 
Cidurian 
memperantarai 
masyarakat 

Pemaknaan 
masyarakat 
terhadap 
Sungai Code 
masih sakral, 
Melalui 
pemaknaan 
tersebut 
budaya Merti 
Code ada 
sebagai suatu 
yang sakral. 
Dalam praktek 
budaya ini 
pada 
perkembengan
nya 
mempengaruhi 
kesadaran 
ekologis 
masyarakat 

Budaya Dhek 
Kandhe’en 
yang 
dijalankan 
oleh 
perempuan di 
Sungai 
Pekalen 
sebagai ruang 
publik untuk 
bebas dari 
dominasi 
pengetahuan 
oleh budaya 
Patriarki 
yang berlaku 
di masyakat. 
Pada 
perkembanga
nnya saat ini 
perempuan 



untuk saling 
berinteraksi di 
tengah 
kesibukannya. 

setempat untuk 
menjaga dan 
melestarikan 
mata air 
Sungai Code. 

dapat 
berperan 
dalam 
pengambilan 
keputusan 
keluarga dan 
kegiatan di 
masyarakat.  

Persama
an 

Penelitian ini 
memiliki 
kesamaan yaitu 
sama-sama 
mengkaji 
hubungan 
manusia dengan 
sungai. 

Interaksi dan 
komunikasi 
yang terjalin di 
sungai. 

Budaya sungai. Fenomena 
yang terjadi 
pada 
lingkungan 
sungai 
sebagai topik 
penelitian. 

Perbedaa
n 

Teori, tujuan, 
serta metode 
yang digunakan. 

Tujuan dan 
teori yang 
berbeda. 

Teori, tujuan 
dan fokus 
masalah. 

Secara 
keselurahan 
yang menjadi 
pembeda 
dalam 
penelitian ini 
yaitu fokus 
penelitian, 
analisa teori 
yang 
digunakan 
dan di ruang 
waktu yang 
berbeda. 

 

Sumber: Data diolah peneliti (2017) 

2.2  Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 

2.2.1 Budaya Dhek Kandhe’en 

Budaya merupakan suatu pedoman hidup yang berkembang dan dimiliki 

bersama oleh masyarakat dan diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya 

terbentuk dari beberapa unsur yaitu sistem agama dan politik, adat istiadat, 

bahasa, bangunan serta karya seni. Soermardjan dan soemardi (dalam Soekanto, 

2007) merumuskan, budaya atau kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan 

cipta masyarakat. Karya menunjuk pada apa yang dibuat dan dikembangkan oleh 



manusia. Rasa menunjuk pada pemaknaan manusia yang menghasilkan nilai-nilai, 

kepercayaan, ideologi dan agama. Cipta menunjukkan pada ilmu pengetahuan 

ilmiah yang dikembangkan manusia secara rasional. 

Budaya atau kebudayaan berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, 

karena itu kebudayaan merupakan pola-pola perilaku manusia (the pattern of behavior). 

Menurut Ralph Linton, kebudayaan merupakan pedoman kehidupan (design for living) 

karena ada garis-garis pokok yang mengatur tentang perilaku (blueprint for behavior). 

Dalam hal ini kebudayaan bersifat normatif karena mempunyai unsur yang bersifat 

memberikan penilaian-penilaian (valuational element), menunjukkan apa yang 

seharusnya dilakukan (prescriptive element), dan kepercayaan-kepercayaan tentang 

kebenaran atau kebaikan (cognitve element). 

Lebih jelas lagi, untuk menguraikan fungsi budaya yang dipaparkan oleh Ralph 

Linton di atas. Peneliti juga menggunakan konsep pribadi sosial oleh Thomas Hylland 

Eriksen. Eriksen menjelaskan bahwa manusia adalah produk sosial, apa yang kita 

anggap sebagai hakikat kemanusian bukan merupakan hal bawaan, ia mesti digapai 

melalui proses pembelajaran dalam kehidupan sosial dan budaya. Semua tingkah laku 

memiliki asal usul sosial; bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berkomunikasi 

dengan bahasa, gerak tubuh dan raut wajah, apa yang kita makan dan bagaimana kita 

makan. Semua kecakapan itu diperoleh melalui proses pembelajaran dalam kehidupan 

sosial dan budaya yang diatur dalam sejumlah kelaziman sosial atau kaidah tersirat 

yang mengatur perilaku individu (Eriksen, 2010., hal 68). 

Kelaziman sosial atau kaidah tersirat yang mengatur perilaku manusia tertuang 

dalam norma dan kontrol sosial yang berlaku di masyarakat. Setiap sistem sosial 

menuntut adanya aturan-aturan yang menandakan apa yang diperbolehkan dan apa 

yang tidak diperbolehkan. Aturan-aturan seperti itu, entah dinyatakan secara terbuka 



atau sekedar diikuti dengan persetujuan diam-diam, disebut norma. Manakala norma-

norma yang berlaku di dalamnya dilanggar oleh manusia maka diterapkan sanksi, entah 

berupa hukuman atau ganjaran sebagai apa yang disebut dengan kontrol sosial 

(Eriksen, 2010., hal 101-102). 

Budaya Dhek Kandhe’en merupakan hasil karya, rasa, dan cipta 

masyarakat yang terbentuk dari aktivitas perempuan di lingkungan Sungai 

Pekalen. Budaya Dhek Kandhe’en merupakan budaya yang tercipta seiring 

perempuan selalu beraktivitas di sungai. Budaya ini dikenal sebagai bentuk 

interaksi dan komunikasi yang terjalin saat perempuan beraktivitas di sungai, 

interaksi dan komunikasi tersebut diwujudkan dalam diskusi sosial politik 

kehidupan sehari-hari perempuan sebagai kepentingan bersama dan kesepakatan 

bersama dalam mengambil keputusan serta tindakan untuk berperan dalam 

keputusan rumah tangga dan kegiatan di masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung 

di dalamnya yaitu untuk mempererat silaturahmi agar terciptanya kerukunan, 

berbagi pendapat untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada dan untuk 

kepentingan bersama dalam kesejahteraan perempuan. Maka dari nilai-nilai 

tersebut menunjukkan apa yang harus dilakukan dan kepercayaan-kepercayaan 

tentang kebenaran atau kebaikan dalam rasionalitas mereka dalam mengambil 

tindakan. 

Maka dari hal tersebut fungsi budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen 

dapat dilihat dari kehidupan kolektif dan individu perempuan dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam kehidupan kolektif (bersama), melalui nilai nilai yang terdapat 

dalam budaya Dhek Kandhe’en mempengaruhi perilaku dan tindakan yang akan 

diambil oleh perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana perilaku dan 



tindakan yang diambil kemudian demi kepentingan bersama untuk kesejahteraan 

mereka. Sehingga perempuan pada akhirnya dapat berperan dalam keputusan 

keluarga dan kegiatan masyarakat dengan kesepakatan bersama yang membentuk 

kegiatan arisan dan pengajian di masyarakat. Sedangkan di dalam keluarga 

perempuan membantu laki-laki untuk bekerja mencari rumput pakan ternak, 

mengatur keuangan keluarga dan pendidikan anak. 

Sedangkan dalam kehidupan individu perempuan, menjadi kesenangan 

tersendiri dari masing-masing individu menjalankan budaya Dhek Kandhe’en. 

Karena perempuan dapat berinteraksi dan berkomunikasi di sungai, selain itu juga 

dapat mempererat solidaritas antar perempuan serta menjalin silaturahmi untuk 

kerukunan mereka. 

2.2.2 Ruang Publik  

 Pemikiran Habermas tentang ruang publik terdapat dalam karyanya yang 

berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere : an Inquiry into a 

Category of Bourgeois Society (1989), yaitu karya awal dari terjemahan yang 

terbit dalam bahasa Jerman tahun 1962. Secara kesimpulan ada dua tema pokok 

yang dikemukakan oleh Habermas dalam buku tersebut. Pertama, analisisnya 

mengenai asal mula terbentuknya ruang publik borjuis; kedua, pada perubahan 

struktural ruang publik di zaman modern yang ditandai oleh bangkitnya 

kapitalisme, industri kebudayaan, dan semakin kuatnya posisi organisasi-

organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi serta kelompok bisnis besar dan 

institusi pemerintah yang kemudian mengambil alih ruang publik, sementara 



warga negara cukup senang dan puas menjadi konsumen barang, jasa, 

administrasi politik dan tontonan publik (Habermas, 2007: 199). 

 Namun dalam pembahasan ini akan berfokus pada asal mula terbentuknya 

ruang publik, asal usul istilah publik dan ruang publik berakar dari berbagai fase 

historis sebelumnya. Istilah tersebut ketika diaplikasikan secara sinkronis ke 

dalam kondisi-kondisi masyarakat borjuis yang maju dalam bidang industrinya 

dan didirikan sebagai sebuah negara kesejahteraan sosial, maknanya lebur 

menjadi suatu paduan yang tidak jelas. Publik di sini dipahami sebagai yang 

terbuka bagi semua, di mana dalam istilah public places seperti tempat-tempat 

umum, public houses seperti kedai-kedai minum. Namun, bangunan publik tidak 

bisa hanya diartikan sebagai bagunan di mana siapa saja bisa memasukinya. 

Negara juga dapat disebut public authority karena mengemban tugas memajukan 

kesejahteraan umum bagi para warganya. 

Ruang publik muncul sebagai suatu wilayah yang spesifik – wilayah 

publik yang dihadirkan untuk berposisi dengan wilayah privat. Istilah publik juga 

dimunculkan sebagai sektor dari opini publik yang dibentuk untuk melawan 

otoritas. Selanjutnya, opini publik juga disebut organ-organ publik karena opini 

publik bergantung pada organ negara dan media, seperti pers yang menyediakan 

wadah komunikasi hanya untuk anggota-anggota publik itu sendiri.  

Ruang publik lahir sebagai bagian spesifik dari masyarakat sipil yang pada 

waktu itu mengkukuhkan diri sebagai tempat terjadinya pertukaran komoditas dan 

kerja sosial yang diatur oleh kaidah-kaidahnya sendiri. Dalam penganalisisan 

lebih jauh untuk mengetahui dari mana yang publik dan mana yang bukan publik, 



Habermas di sini melihat ke zaman sebelumnya yaitu di zaman Yunani. Kategori-

kategori dari akar-akar kata di dalam bahasa Yunani sampai kepada kita melalui 

warisan orang Romawi kuno. Di Negara-Kota Yunani kuno yang maju, sphere 

(ruang) dalam pengertian koine (polis yang terbuka) untuk semua warga negara 

yang merdeka, jauh berbeda jika dibandingkan dari ruang dalam pengertian oikos, 

karena di dalam oikos setiap individu atau manusia berada pada dunianya sendiri 

(idia). Kehidupan publik, tersebut berlangsung di tempat-tempat semacam pasar. 

Tetapi ruang publik juga terdapat dalam kegiatan diskusi, sidang pengadilan dan 

tindakan bersama entah dalam perang maupun kompetisi pertandingan 

(Habermas, 2007: Hal 146-161). 

Sejak awal di seluruh abad pertengahan, kategori mengenai mana yang 

publik dan mana yang privat serta ruang publik yang dipahami sebagai res publica 

yaitu berasal dari definisi hukum Roma kuno. Kategori-kategori itu sebagai 

interpretasi diri dan institusionalisasi legal atas ruang publik dalam pengertian 

spesifik yang bersifat borjuis. Tetapi meskipun begitu, hampir selama satu abad 

lamanya kemudian fondasi-fondasi sosial untuk ruang ini nyaris terjebak dalam 

proses pembusukan. 

 Sebelum munculnya ruang publik borjuis, telah ada suatu bentuk ruang 

publik yang di negara-negara feodal dari abad pertengahan dan Eropa modern 

awal. Ruang publik yang dimaksud yaitu raja ataupun keluarga bangsawan yang 

memainkan peran kuasa politik mereka di depan rakyat. Para raja atau keluarga 

bangsawan di sini tidak lebih dari hanya untuk menunjukkan kekuasaan mereka; 

tidak ada diskusi sosial politik, maka publik yang dimaksudkan di sini bukanlah 



publik dalam pengertian modern. Jelasnya di sini agar kekuasaan politik ada yaitu 

diperlukan penonton. 

Penelitian Habermas dimulai dari penentuan batas-batas yang oleh 

Habermas disebut ruang publik borjuis. Ruang publik borjuis dipahami sebagai 

ruang orang-orang privat yang berkumpul sebagai publik (“... the sphere of 

private people come together as a public; ...”)  ruang publik tercipta karena orang-

orang privat yang berkumpul sebagai sebuah publik dan menyampaikan 

kebutuhan masyarakat kepada negara (“... made up of private people gathered 

together as a public and articulating the needs of society with the state ....”). 

Habermas menelusuri sejarah pembagian antara yang publik dan yang privat 

dalam bahasa dan filsafat (Habermas, 2007: 27). 

Sejarah munculnya ruang publik menandai bangkitnya suatu masa dalam 

sejarah ketika individu-individu dan kelompok dalam masyarakat dapat 

membentuk opini publik, memberikan tanggapan langsung terhadap apapun yang 

menyangkut kepentingan mereka sambil berusaha mempengaruhi praktik-praktik 

politik. Ruang publik merupakan kritik untuk melawan bentuk-bentuk hirarkis dan 

tradisional dari otoritas kuasa yang menguasai praktik politik di Eropa. Diskusi 

publik menurut Habermas muncul melalui suatu tahap tertentu dari perkembangan 

masyarakat borjuis. Di mana ditandai oleh lahirnya ekonomi pasar yang telah 

memperluas dunia-kehidupan banyak orang dan kemudian melebihi batas-batas 

wilayah pada ranah domestik. Di antaranya yaitu para pedagang dan pengusaha 

yang terus bertambah jumlahnya dan kemudian meluas pengaruhnya, sementara 

untuk berperan pada lembaga-lembaga politik mapan saat itu tidak 



memungkinkan untuk kalangan swasta seperti mereka. Maka di ruang publik 

mereka mendiskusikan dan menentang pemahaman mengenai hakikat kekuasaan 

yang berlaku hingga saat itu. 

Ruang publik yang muncul di awal abad ke-18 menurut Habermas 

berfungsi sebagai mediasi antara urusan privat individu di dalam kehidupan 

keluarga, ekonomi, dan kehidupan sosial dilawankan dengan tuntutan dan urusan 

kehidupan sosial dan publik. Juga mencakup mediasi pada kontradiksi antara 

kepentingan borjuis di satu pihak serta pada kepentingan warga negara di lain 

pihak. Tujuannya yaitu untuk mengatasi kepentingan dan opini yang bersifat 

privat guna menemukan kepentingan bersama dan mencapai konsensus. 

Ruang publik terdiri atas organ informasi dan debat politik seperti surat 

kabar, jurnal, dan institusi diskusi politik seperti parlemen, klub politik, salon-

salon kesusastaraan, pertemuan-pertemuan umum, rumah minum dan kedai kopi, 

ruang pertemuan, dan ruang publik lainnya di mana terbentuk diskusi sosial 

politik. Pada tempat-tempat tersebut di mana kebebasan berbicara tercipta untuk 

berkumpul dan berpartisipasi dalam debat sosial politik yang dijunjung tinggi. 

Kepublikan yang terjadi di ruang publik dengan sendirinya kemudian 

mengandung daya kritis seperti pada proses-proses pengambilan keputusan yang  

tidak bersifat publik atau privat karena di sini mengutamakan kepentingan publik. 

Untuk pertama kali dalam sejarah, di mana individu-individu maupun 

kelompok dapat membentuk suatu opini publik, menyampaikan secara langsung 

kebutuhan dan kepentingan mereka juga berusaha mempengaruhi praktik politik. 

Ruang publik borjuis membentuk ranah opini publik yang beroposisi dengan 



kekuasaan negara dan kepentingan penguasa yang kemudian membentuk 

masyarakat borjuis. Ruang publik memupuk oposisi terhadap bentuk-bentuk 

hierarkis dan tradisional dari otoritas feodal yang selama berabad-abad menguasai 

politik di Eropa. 

Diskusi-diskusi publik muncul melalui tahapan tertentu pada perkembangan 

masyarakat borjuis. Ditandai dengan lahirnya ekonomi pasar yang telah memperluas 

ruang hidup banyak orang melebihi batas-batas wilayah pada ranah domestik. Dalam 

hal tersebut yaitu mereka para pedagang dan pengusaha, maka di ruang publik mereka 

mendiskusikan dan menentang pemahaman mengenai hakikat kekuasaan yang berlaku 

hingga saat itu. 

Para pedagang dan pengusaha, kalangan terpandang karena harta dan tahta 

pengetahuan mereka, merupakan pihak-pihak yang aktif bersuara di ruang publik, 

meskipun mereka bukan keturunan bangsawan. Mereka inilah yang disebut “publik” 

dan dengan klaim pengetahuan mengenai kepentingan umum, mereka berusaha 

mengubah masyarakat menjadi suatu ruang otonomi privat yang bebas dari campur 

tangan politik dan negara dijadikan otoritas yang terbatas serta ada pengawasan oleh 

“publik”. Di sinilah rasionalitas perjuangan mereka menegakkan ruang publik. Di 

antara dua ruang tersebut, antara ruang otonomi privat dan ruang politik negara. Ruang 

publik disini berfungsi sebagai penerus kepentingan masyarakat borjuis pada negara. 

Sehingga ruang publik dapat mengubah otoritas politis negara menjadi otoritas 

“rasional”. Rasionalitas borjuis ini diukur dari sejauh mana kepentingan umum 

terwakili, dan ruang publik dapat menjamin tercapainya rasionalitas. 



Maka dari uraian diatas jika publik dipahami sebagai yang terbuka bagi 

semua pihak sebagaimana dalam istilah public places (tempat-tempat umum), 

maka Sungai Pekalen dapat dikategorikan di dalamnya. Sungai Pekalen 

merupakan tempat umum dan terbuka bagi semua kalangan, karena Sungai 

Pekalen milik bersama dan akses gratis bagi khalayak umum. Sehingga semua 

orang dapat mengaksesnya, tidak ada perbedaan kelas dan semua sama di 

dalamnya.  

Namun bangunan publik tidak hanya diartikan sebagai bangunan di mana 

siapa saja bisa memasukinya, wilayah publik juga berposisi dengan wilayah 

privat. Dalam hal ini ruang publik dihadirkan untuk menyuarakan kepentingan 

bersama yang disepakati untuk melawan otoritas. Sungai pekalen merupakan 

tempat di mana perempuan dapat menyuarakan pendapatnya secara bebas tanpa 

dominasi kuasa. Di lingkup keluarga dan masyarakat lepas dari lingkungan 

sungai, perempuan termarjinalkan dalam aktivitas-aktivitas publik yang 

mengikutsertakannya. Semua itu karena kuatnya budaya patriarki yang berlaku di 

masyarakat, sehingga laki-laki mendominasi dalam aktivitas-aktivitas publik.  

Ranah publik dalam lingkup keluarga dan masyarakat yang didominasi 

oleh peran laki-laki yaitu meliputi pengambilan keputusan dalam keluarga, 

semisal pada ranah perekonomian keluarga. Laki-laki memegang kuasa penuh 

atas tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bekerja di luar rumah 

sebagai buruh tani dan petani pada mayoritas pekerjaanya. Sedangkan dalam 

kehidupan bermasyarakat, semisal kegiatan dalam masyarakat perempuan 

cenderung tidak diikutsertakan di dalamnya. Seperti yang kita ketahui kegiatan 



dalam masyarakat seperti tahlilan secara penuh diisi oleh kaum laki-laki, serta 

banyak kegiatan lain di masyarakat yang didominasi oleh kaum laki-laki. 

Perempuan dalam hal ini hanya di posisikan pada ranah domestik, baik 

dalam keputusan rumah tangga dan kegiatan di masyarakat seperti contoh yang 

dijelaskan di atas. Maka dari hal-hal tersebut perempuan memanfaatkan Sungai 

Pekalen sebagai ruang publiknya, karena hanya di sungai perempuan dapat 

bertemu dan berkumpul bersama untuk menyuarakan pendapatnya demi 

kepentingan bersama untuk menghasilkan sebuah aktivitas yang lepas dari 

aktivitas domestik. 

Aktivitas perempuan di sungai pada saat ini tidak hanya dimanfaatkan 

sebagai aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci, membuang sampah dan lain 

sebagainya. Tetapi juga sebagai sarana interaksi dan komunikasi yang terjalin 

dalam budaya Dhek Kandhe’en. Interaksi dan komunikasi tersebut terjalin dalam 

bentuk diskusi sosial kehidupan sehari-hari mereka, serta pada tataran politik 

untuk mempengaruhi kuasa pengetahuan oleh bentukan budaya Patriarki yang 

berlaku.  

Melalui budaya Dhek Kandhe’en yang  terjadi di sungai membentuk opini 

publik sebagai kepentingan bersama perempuan untuk dapat beraktivitas di luar 

ranah domestik. Aktivitas tersebut terbentuk dalam kegiatan pengajian dan arisan 

perempuan. Aktivitas pengajian dan arisan merupakan satu kesatuan rangkaian 

aktivitas yang diciptakan melalui budaya Dhek Kandhe’en di sungai. Pengajian 

dilaksanakan untuk mempererat solidaritas antara perempuan dan upaya untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan agama sebagai keselamatan hidup. Upaya 



tersebut dilakukan karena selama ini kegiatan pengajian di lingkup masyarakat 

biasanya hanya didominasi oleh laki-laki, maka perempuan juga ingin 

melaksanakan kegiatan tersebut lepas dari kegiatan domestik.  

Selain pengajian juga arisan, kegiatan arisan sebenarnya serentetan dengan 

kegiatan pengajian yang dilaksanakan di dalamnya, jadi perempuan yang  

mendapatkan lotrean arisan mengadakan pengajian dengan mengundang kaum 

perempuan sebagai wujud rasa syukur. Pada akhirnya arisan juga membantu 

perekonomian keluarga, karena dengan menabung penghasilan dari laki-laki dapat 

dipetik hasilnya ketika mendapat lotrean arisan. 

Maka dari hal-hal di atas, peneliti menyimpulkan bahwa melalui budaya 

Dhek Kandhe’en perempuan di sungai, menciptakan tindakan rasional perempuan 

yang kemudian direpresentasikan pada aktivitas dan diskusi perempuan dalam 

membentuk ruang publik. Yaitu demi mewujudkan kepentingan bersama melalui 

diskusi sosial politik yang dibangun, sehingga perempuan juga dapat berperan 

dalam pengambilan keputusan keluarga dan kegiatan di masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Alur Berpikir 

 Berikut bagan yang akan menjelaskan alur berpikir dari penulisan skripsi 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perempuan Desa Pendil 

dalam menjalankan Dhek 

Kandhe’en di Sungai 

Pekalen 

Budaya Dhek-Kandhe’en 

Pengaruh pada 

pengambilan keputusan 

keluarga dan kegiatan di 

masyarakat 

Diskusi Sosial 

Politik 
Opini Publik Melawan Wacana 

Patriarki 

 Nilai-nilai budaya 

 Kegiatan Arisan 

 Kegiatan Pengajian 

 Beternak 

 Pendidikan Anak 

 Pekerjaan Suami 



Penjelasan bagan alur berpikir:  

Budaya Dhek Kandhe’en merupakan budaya yang tercipta seiring 

perempuan selalu beraktivitas di Sungai Pekalen. Budaya ini dikenal sebagai 

bentuk interaksi dan komunikasi yang terjalin saat perempuan beraktivitas di 

sungai, interaksi dan komunikasi tersebut diwujudkan dalam diskusi sosial politik 

kehidupan sehari-hari perempuan. Selain itu budaya Dhek Kandhe’en juga 

berpengaruh pada peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga dan 

kegiatan di masyarakat, pengaruh tersebut diwujudkan perempuan melalui 

perlawanan wacana patriarki pada dominasi laki-laki baik dalam keluarga dan 

masyarakat.  

Maka dari diskusi sosial politik yang diwujudkan perempuan dalam 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en dan perlawanan pada wacana patriarki oleh 

perempuan menciptakan suatu opini publik. Opini publik yang disepakati bersama 

oleh perempuan dalam menjalankan budaya Dhek Kandhe’en dan upaya 

perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan keluarga dan kegiatan 

di masyarakat. Opini publik yang dihasilkan di antaranya yaitu; nilai-nilai yang 

terbentuk dalam menjalankan budaya Dhek Kandhe’en, mengadakan kegiatan 

arisan dan pengajian, beternak, mendiskusikan pendidikan anak dan pekerjaan 

suami. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis, Tipe dan Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang memproses pencarian data dari konteks 

kejadiannya langsung, sebagai upaya melukiskan peristiwa sesuai kenyataannya, 

yang berarti membuat berbagai kejadiannya seperti merekat dan melibatkan 

perspektif peneliti yang partisipatif di dalam berbagai kejadiannya. Melalui 

penyampaian data yang disajikan secara naratif, serta menggunakan 

penginduksian dalam menjelaskan gambaran fenomena yang diamati (Girman dan 

Clayton dalam Septian K. Santana. 2007., hal. 29-30). 

 Jenis penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, 

karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah atau natural setting. Pada 

penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, di mana objek 

yang berkembang apa adanya, tidak ada manipulasi oleh peneliti dan kehadiran 

peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek. Tujuan utama dalam 

penggunaan metode penelitian kualitatif ini yaitu untuk memahami fenomena atau 

gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang 

fenomena yang dikaji daripada merincinya menjadi variabel-variabel yang saling 

terkait yaitu tentang bagaimana perempuan dalam menjalankan budaya Dhek 

Kandhe’en di Sungai Pekalen dan pengaruhnya terhadap keputusan yang diambil 

dalam keluarga serta kegiatan di masyarakat. 

 



Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan studi 

kasus. Pendekatan studi kasus adalah metode atau strategi untuk mempelajari, 

menerangkan atau menginterprestasi suatu kasus senatural mungkin tanpa adanya 

tekanan dan intimidasi dari pihak luar (Robert K. Yin. 2008., hal 18). Alasan 

peneliti menggunakan pendekatan studi kasus agar peneliti dapat melakukan 

penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana kaum perempuan 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen dan pengaruh terhadap 

pengambilan keputusan dalam rumah tangga serta kegiatan di masyarakat Desa 

Pendil. Karena studi kasus juga merupakan penelitian yang mendalam tentang 

suatu individu, kelompok, organisasi, program kegiatan, dan sebagainya dalam 

kurun waktu tertentu. Tujuannya dalam menggunakan penelitian ini agar peneliti 

memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah keunikan fenomena 

sosial yang ada. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis dan 

menghasilkan teori dan sebagaimana prosedur perolehan data kualitatif diperoleh 

dari observasi, wawancara dan dokumentasi.  

 Studi kasus ini lebih mengarah pada penggunaan strategi-strategi studi 

kasus, historis, dan eksperimen sehingga mendasarkan pada proses eksplanatif. 

Untuk itu studi kasus berlaku apabila suatu pertanyaan yang digunakan dalam 

penelitian yakni bagaimana (how) dan mengapa (why) yang digunakan terhadap 

seperangkat peristiwa masa kini yang mustahil atau setidaknya sukar dikontrol 

peneliti (Robert K. Yin. 2008., hal. 12). Maka pada penelitian ini digunakan 

rumusan masalah dengan mengurai pertanyaan “bagaimana (how)” perempuan 

dalam menjalankan budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen dan “bagaimana 



(how)” pengaruh pada kebijakan keluarga serta kegiatan di masyarakat Desa 

Pendil. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian 

tersebut akan dilakukan. Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian 

adalah di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Menjadi 

menarik ketika bagaimana kaum perempuan di Desa Pendil tidak hanya 

memanfaatkan Sungai Pekalen sebagai aktivitas sehari-hari seperti mandi, 

mencuci, membuang sampah, dll. Tetapi juga membangun sebuah interaksi dan 

komunikasi sehingga terciptanya sebuah keputusan bersama dalam mengatasi 

permasalahan hidup yang dirasa oleh perempuan. Dalam hal ini perempuan di 

Desa Pendil mencoba mempengaruhi kuasa pengetahuan oleh budaya Patriarki 

pada dominasi laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. Waktu penelitian ini 

dilakukan setelah seminar proposal pada bulan oktober 2017 sampai bulan januari 

2018. 

3.3 Fokus Penelitian 

 Prosedur dalam penelitian kualitatif didasarkan pada logika berpikir 

induktif sehingga perencanaan penelitian bersifat fleksibel. Walaupun memiliki 

sifat fleksibel, penelitian kualitatif harus didasarkan pada prosedur-prosedur yang 

ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif ini hal pertama yang harus dilakukan 

adalah menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian adalah pertanyaan tentang 

hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian tersebut (Bagong Suyanto 

dan Sutinah. 2007., hal. 170). Dalam penelitian ini fokus penelitian yaitu 



bagaimana perempuan dalam menjalankan budaya Dhek Kandhe’en di Sungai 

Pekalen dan pengaruhnya terhadap keputusan dalam keluarga serta kegiatan di 

masyarakat Desa Pendil. Dalam hal ini dilihat dari aktivitas dan diskusi yang 

dimunculkan sebagai kepentingan bersama dan upaya untuk bebas dari dominasi 

kuasa pengetahuan. 

3.4 Metode Penentuan Informan 

 Metode penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode purposif yaitu penentuan informan yang diakukan dengan pertimbangan-

pertimbangan yang beralasan (Idrus, M. 2007., hal 124). Seperti dalam penelitian 

ini di mana subyek yang menjadi informan adalah subyek atau orang yang 

menjadi aktor dalam menjalankan budaya Dek Kandhe’en di Sungai Pekalen. 

Pemilihan kaum perempuan sebagai informan dilakukan karena yang menjalankan 

budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen yaitu kaum perempuan. Sehingga 

terkait dengan fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

perempuan menjalankan budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen dan 

pengaruhnya terhadapa keputusan yang diambil dalam keluarga dan kegiatan di 

masyarakat. Metode ini dapat juga disebut metode criterion-based selection, yaitu 

penentuan informan yang didasarkan atas asumsi bahwa orang tersebut 

merupakan aktor yang terlibat dalam tema atau kasus penelitian (Idrus, M. 2007., 

hal 119). 

 Sebelumnya, peneliti menentukan kriteria informan yang dibutuhkan. 

Kriteria ini ditentukan berdasarkan data yang dibutuhkan peneliti, yang mana 

dalam penelitian ini peneliti membutuhkan data-data mengenai bagaimana 



perempuan dalam menjalankan budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen serta 

pengaruhnya pada keputusan keluarga dan kegiatan di masyarakat. Sehingga 

kriteria informan yang ditentukan yaitu; 

1. Terlibat langsung dalam budaya Dhek Kandhe’en yang dijalankan di  

Sungai Pekalen 

2.  Mengetahui secara penuh permasalahan terkait budaya Dhek 

Kandhe’en di Sungai Pekalen 

3. Perempuan yang bekerja di dalam keluarga 

4. Perempuan yang mengikuti kegiatan sosial di masyarakat 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan 

sehingga tahap pengumpulan data, pengelolaan data dan analisis data dilakukan 

bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan 

data tidak hanya dilakukan pada saat data terkumpul, tetapi data yang diperoleh 

dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Dalam pengumpul data 

primer dan data sekunder tersebut maka peneliti menggunakan beberapa teknik 

yaitu: 

1. Observasi 

Observasi yaitu mengamati kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca 

indera lainnya yang dapat digunakan. Observasi merupakan salah satu 

metode pengumpulan data di mana peneliti melihat, mengamati secara 

visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer 



(Basrowi dan Suwandi. 2008., hal. 94). Akan tetapi dalam melakukan 

observasi biasanya terdapat tahapan kecil yang harus dilewati yaitu 

memperoleh ijin dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian tersebut 

yaitu dalam bentuk formal atau informal. 

Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan metode observasi berstruktur. Peneliti telah mengatahui aspek 

atau aktivitas apa yang telah diamati yang relevan dengan masalah dan 

tujuan peneliti, karena pada pengamatan peneliti telah terlebih dahulu 

mempersiapkan materi pengamatan dan instrumen yang akan digunakan 

(Burhan Bugin., hal. 143).  

Dalam hal ini peneliti mengamati aktivitas dan diskusi perempuan 

yang ditimbulkan dalam budaya Dhek Kandhe’en perempuan di Sungai 

Pekalen. Dalam pengamatan ini, peneliti melihat bahwa Sungai Pekalen 

tidak lagi hanya dimanfaatkan sebagai aktivitas domestik oleh pengaruh 

dominasi laki-laki dari bentukan budaya patriarki yang berlaku di 

masyarakat. Di Sungai Pekalen, perempuan tidak hanya sedang mencuci 

baju, mandi dan membuang sampah tetapi juga menjalin interaksi dan 

komunikasi. 

Interaksi dan komunikasi yang terjalin, dapat dilihat dari beberapa 

perempuan yang sedang bergerombol dan seperti membicarakan sesuatu di 

antara mereka ketika sedang melakukan tugas domestik. Untuk 

mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan, peneliti mewawancarai 

perempuan yang terlibat dalam perbincangan tersebut. Menurutnya 



perbincangan tersebut biasa dilakukan oleh perempuan ketika mereka 

beraktivitas di sungai, dan mereka menyebutnya dengan budaya Dhek 

Kandhe’en.  

Dalam budaya Dhek Kandhe’en di sungai, menurut informan 

perempuan membicarakan permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-

hari yaitu pada kehidupan keluarga dan masyarakat. Juga membicarakan 

tentang upaya perempuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

demi kepentingan bersama. Maka selanjutnya dari data yang diperoleh 

melalui observasi berstruktur ini berupa pendeskripsian secara sistematis 

mengenai perempuan dalam menjalankan budaya Dhek Kandhe’en di 

Sungai Pekalen dan pengaruhnya terhadap keputusan dalam keluarga dan 

kegiatan di masyarakat. Sehingga dalam kegiatan penelitian ini diharapkan 

memperoleh data yang diperlukan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan informasi untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan yang diwawancarai dengan menggunakan 

pedoman (Guide) atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. 

Pewawancara adalah  orang yang menggunakan metode wawancara  dan 

sekaligus bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara.  

Pewawancara berhak menentukan kapan dimulainya waktu kapan 

memulai dan mengakiri serta pewawancara juga berhak menentukan 

materi yang akan digunakan dalam wawancara. Namun kadang kala 



informan juga dapat menentukan kapan dimulainya dan diakhirinya 

wawancara (Bungin, 2007). 

Metode wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

terbuka, tujuannya memberikan kebebasan diri untuk berbicara secara luas 

dan mendalam tetapi dengan menggunakan guide interview sebagai 

panduan mengajukan pertanyaan kepada informan. Alat yang digunakan 

untuk mewawancarai ini adalah alat tulis dan Handphone (HP) untuk 

merekam percakapan. Wawancara ini ditujukan kepada perempuan yang 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen dengan 

mengajukan pertanyaan sesuai dengan data yang berkaitan dengan 

penelitian. Wawancara dilakukan pada bulan oktober 2017. 

3. Dokumentasi 

  Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang 

lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi dan Suwandi., hal 

158). Dalam dokumentasi ini peneliti menggunakan dua macam dokumenter 

yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi misalnya buku 

catatan yang dipakai peneliti saat melakukan penelitian, serta foto-foto sebagai 

bukti penelitian beberapa dokumen pribadi milik peneliti. Sedangkan dokumen 

resmi merupakan surat-surat yang dibuat untuk melakukan penelitian seperti 

data-data penduduk yang diperoleh dari kelurahan, serta data ijin penelitian di 

daerah tersebut dan data-data resmi lainnya. 



3.6 Sumber dan Jenis Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari data primer 

dan data sekunder: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber data pertama di 

lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari proses observasi 

dan wawancara langsung dengan kaum perempuan yang menjalankan 

budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen Desa Pendil. 

2.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang berkaitan 

langsung permasalahan penelitian. Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh langsung dari lembaga-lembaga atau institusi tertentu. Contoh 

data adalah data yang diperoleh dari lembaga-lembaga atau institusi 

tertentu seperti data yang diperoleh dari lembaga-lembaga atau institusi 

tertentu seperti ada yang diperoleh dari kelurahan dan kecamatan.  

3.7 Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan strategi penelitian studi kasus yang dimana teknik 

analisis data, penelitian menggunakan teknik analisis penjodohan pola. Teknik 

analisis penjodohan pola  yaitu membandingkan pola yang  didasarkan atas 

empiris dengan pola yang diprediksi (atau dengan beberapa prediksi alternative). 

Jika kedua pola ini ada persamaan, hasilnya dapat mengutkan validitas internal 

kasus yang bersangkutan (Robert K. Yin., 2008). Logika dalam penjodohan pola 

membandingkan pola yang didasarkan atas empiris dengan pola yang 



diprediksikan, jika kedua pola tersebut terdapat persamaan hasilnya dapat 

menguatkan validitas internal.  

Alasan penelitian ini menggunakan teknik analisis penjodohan pola karena 

peneliti ingin membuktikan secara empiris mengenai pola- pola yang terbentuk 

dalam perempuan menjalankan budaya Dhek Kandhe’en dan pengaruhnya pada 

keputusan yang diambil dalam keluarga dan kegiatan masyarakat yang 

dimunculkan.  

 Preposisi awal dalam penelitian ini yaitu Ruang publik sebagai ruang 

yang terbuka bagi semua pihak, berposisi dengan kepentingan privat (kuasa) 

dan terciptanya opini publik melalui diskusi sosial politik. Hal tersebut 

sangat melekat pada fungsi Sungai Pekalen sebagai ruang perempuan dalam 

kehidupan sehari-hari. Di mana perempuan dapat mengakses Sungai 

Pekalen secara gratis dan tidak ada perbedaan kelas di dalamnya, memiliki 

kepentingan bersama untuk kesejahteraan perempuan dan upaya lepas dari 

dominasi kuasa pengetahuan, serta terciptanya opini publik melalui diskusi 

sosial politik yang terjadi dalam budaya Dhek Kandhe’en perempuan di 

Sungai Pekalen. Dari hal-hal tersebut peneliti berasumsi bahwa fungsi 

Sungai Pekalen sebagai ruang publik perempuan sangat penting 

keberadaannya. Sehingga perempuan pada akhirnya dapat berperan dalam 

pengambilan keputusan keluarga dan kegiatan di masyarakat. Maka 

proposisi awal yang telah dibuat ini selanjutnya akan dibandingkan dengan 

temuan data dari lapangan. 

 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Kondisi Sosial di Desa Pendil  

 Kehidupan sosial masyarakat di Desa Pendil masih sangat kental dengan 

budaya patriarki, peran laki-laki lebih mendominasi dalam beberapa aspek baik 

pada kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Hal tersebut juga mempengaruhi 

tingkat pendidikan perempuan yang rendah, partisipasi pemimpin yang kurang, 

dan keterlibatan dalam ketenagakerjaan. Maka dari itu posisi perempuan di Desa 

Pendil lebih dominan sebagai ibu rumah tangga/domestik. 

 Kegiatan sosial yang ada di masyarakat di antaranya; pengajian, rukun 

kematian (RKM), tahlilan, sholawatan, remaja masjid (REMAS), musyawarah 

desa, arisan dan posyandu. Di antara kegiatan tersebut, lebih banyak diikuti oleh 

laki-laki. Perempuan hanya bisa ikut dalam kegiatan arisan, posyandu, dan 

pengajian. Maka di sisi lain perempuan melakukan kegiatan tersebut, perempuan 

lebih banyak menghabiskan waktu di Sungai Pekalen untuk mengisi luang waktu 

dan berkomunikasi dengan perempuan lain sebagai kegiatan sehari-hari. 

 Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga, posisi perempuan 

biasanya paling banyak pada tugas domestik seperti mencuci pakaian, memasak, 

membuang sampah dan merawat anak. Disisi lain perempuan juga menjalankan 

budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen sebagai aktivitas sehari-hari seiringan 

ketika mereka mencuci pakaian, membuang sampah dan memandikan anak 

sebagai tugas domestiknya dalam keluarga. Maka melalui perempuan 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en, ada aktivitas baru yang dimunculkan yaitu 



arisan. Arisan oleh perempuan dianggap sebagai tabungan keluarga dengan 

menyisihkan hasil kerja laki-laki untuk membayar arisan dan kemudian dapat di 

petik hasilnya ketika mendapatkan lotrean. Hasil tersebut digunakan oleh 

perempuan sebagai persediaan belanja dan kebutuhan sehari-hari dalam beberapa 

waktu. 

 Menurut keterangan dari beberapa informan perempuan yang menjalankan 

budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen, hasil dari arisan biasanya digunakan 

untuk membeli perhiasan berupa emas. Emas dianggap perempuan sebagai barang 

yang dapat dijual kapan saja ketika ia membutuhkannya, juga terkadang bisa 

mendapat penghasilan ketika harga emas naik. Perempuan di Desa Pendil 

memiliki cara untuk menjual emasnya ketika harga emas naik melalui informasi 

perempuan-perempuan yang berkumpul menjalankan budaya Dhek Kandhe’en 

setiap harinya.  

 Di sisi lain pada kaum laki-laki untuk mencukupi segala kebutuhan yang 

cukup banyak setiap harinya, seperti membayar arisan dan belanja keluarga yang 

kurang lebih sebesar 50.000,- per hari. Kaum laki-laki di Desa Pendil ternyata 

tidak hanya berprofesi sebagai buruh tani yang gajinya hanya cukup untuk 

kebutuhan sehari-hari, tetapi juga banyak sampingan yang dilakukan. Seperti 

beternak sapi, ayam, dan kambing di rumah juga sebagai sumber penghasilan 

dalam keluarga. Ketika masih tidak mampu membeli sendiri sapi, ayam, atau 

kambing sebagai hewan ternak, biasanya masyarakat kaum laki-laki merawat 

hewan ternak orang dulu. Maka ketika hewan ternak yang dirawatnya dijual, maka 

ia dapat komisi dari pemilik. Tetapi kebanyakan dari mereka biasanya mendapat 



anakan dari hasil ternak yang mereka rawat dari orang lain, lalu mereka dapat 

memetik hasil ketika sudah besar.   

 Menurut data monografi, jumlah penduduk di Desa Pendil tercatat 

sebanyak 4.718, dengan jumlah KK 1.599. Terdiri dari penduduk laki-laki 

berjumlah 2.373 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 2.345 jiwa yang 

berstatus warga Negara Indonesia dan beragama Islam. Mata pencaharian warga 

di Desa Pendil adalah petani, buruh tani, PNS (Pegawai Negeri Sipil), pedagang, 

peternak dan jasa transportasi. Berikut tabel mata pencaharian masyarakat di Desa 

Pendil pada penduduk laki-laki dan perempuan: 

Tabel 2 

Mata Pencaharian Penduduk Desa Pendil 

Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 

Petani 130 10 

Buruh Tani 350 50 

PNS 22 9 

Pedagang 16 5 

Peternak 205 205 

Jasa Transportasi (ojek, 

becak) 

32 - 

            Sumber : Profil Desa Pendil Tahun 2017 

 Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian 

penduduk Desa Pendil adalah sebagai buruh tani. Profesi tersebut lebih 

didominasi oleh laki-laki daripada perempuan, karena pengaruh dari budaya 



patriarki yang berlaku di dalam masyarakat. Tetapi ketika dalam suatu keluarga 

beternak sebagai sampingan selain laki-laki bekerja sebagai buruh tani, biasanya 

peran perempuan juga banyak terlibat dalam beternak, mulai dari mencari pakan 

hewan ternak dan memberi makan. Karena hewan ternak yang dipelihara biasanya 

ditempatkan di belakang rumah dekat dengan dapur rumah, sehingga perempuan 

yang banyak waktunya di rumah dapat mengontrol hewan ternak.  

 Cara beternak perempuan di Desa Pendil yaitu dengan menjalankan 

budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen, dengan cara begitu perempuan dapat 

bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hewan 

peliharaannya yang mereka ternak. Semisal di mana perempuan akan mencari 

rumput untuk makan hewan ternaknya, melalui budaya Dhek Kandhe’en 

perempuan berbagi informasi di mana rumput yang banyak untuk dicari. Dari itu 

kemudian perempuan menemukan solusi untuk mencari pakan hewan ternaknya, 

juga bersama-sama untuk mencari rumput. 

Budaya patriarki yang berlaku di masyarakat juga berpengaruh pada 

tingkat pendidikan yang ditempuh oleh perempuan di Desa Pendil, karena 

anggapan masyarakat dulu bahwa perempuan tugasnya hanya sebagai ibu rumah 

tangga. Sehingga tingkat pendidikan yang ditempuh oleh perempuan masih 

tergolong rendah pada usia sekitar kurang lebih 30-56 tahun yaitu hanya lulusan 

SD sebanyak 540 perempuan. Berikut tabel tingkat pendidikan masyarakat di 

Desa Pendil: 

 

 



Tabel 3 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pendil 

Tingkatan 

Pendidikan 

Laki-laki Perempuan 

Tamat SD 390 540 

Tamat SMP 416 365 

Tamat SMA 529 400 

Tamat D – 1 41 37 

Tamat D – 2 46 25 

Tamat D – 3 32 24 

Tamat S – 1 20 13 

Tamat S – 2 9 4 

                      Sumber : Profil Desa Pendil Tahun 2017 

 Dari data di atas dapat kita lihat bahwa di tahun 2017 perempuan sudah 

lebih tinggi pendidikannya. Mulai usia kurang lebih dari 18 – 30 tahun rata-rata 

pendidikan perempuan sudah lulus SMA/Sederajat dengan 400 jiwa penduduk. 

Maka tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah mulai berkembang 

pada masyarakat sekarang, hal tersebut juga karena perempuan menjalankan 

budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen. Sehingga perempuan/Ibu-ibu lebih 

bermotivasi untuk menyekolahkan anaknya, karena di Sungai Pekalen perempuan 

bertemu untuk bertukar pendapat dan pengalaman tentang pendidikan anaknya 

melalui budaya Dhek Kandhe’en yang dijalankan. 

 



4.2 Sungai Pekalen Bagi Masyarakat Desa Pendil 

Gambar 1. Peta Desa Pendil 

 
 Sumber: Profil Desa Pendil Tahun 2017 

 

 Desa Pendil merupakan desa yang dekat dengan aliran Sungai Pekalen, 

dari peta di atas dapat dilihat bahwa hampir semua pemukiman warga yang ada 

dekat dengan aliran Sungai Pekalen yaitu RT 1 sampai RT 28. Dari RT 1 Sampai 

RT 28 terbagi menjadi 4 Dusun yaitu Dusun Sukun, Dusun Mangar, Dusun Asem 

Manis dan Dusun Krajan. Mayoritas masyarakat di empat dusun tersebut 

memanfaatkan Sungai Pekalen setiap harinya, kecuali di RT 23. Karena akses ke 

Sungai Pekalen yang cukup jauh, sehingga warga sekitar RT 23 yang termasuk 

Dusun Mangar tidak memanfaatkan Sungai Pekalen melainkan memanfaatkan 

fasilitas MCK yang ada di rumah dan MCK umum bagi yang tidak memiliki. 

 Sedangkan selain RT 23 di pemukiman masyarakat akses untuk ke Sungai 

Pekalen cukup dekat dan biasanya di fasilitasin dengan anakan tangga dan 



pegangan bambu untuk menuju Sungai Pekalen yang dibuat oleh masyarakat 

sekitar. Karena posisi Sungai Pekalen berada di bawah pemukiman. Setiap aliran 

Sungai Pekalen di Desa Pendil selalu ramai dimanfaatkan oleh masyarakat, 

sehingga setiap dusun terdapat beberapa akses jalan yang dapat digunakan oleh 

masyarakat untuk beraktivitas di Sungai Pekalen. Sedangkan untuk tempat mandi, 

mencuci dan Dhek Kandhe’en masyarakat terutama perempuan biasanya memilih 

sungai yang terdapat hamparan batu atau yang disebut masyarakat sekitar sebagai 

paras.  

Paras atau hamparan batu di Sungai Pekalen berfungsi sebagai tempat 

mencuci, dan juga sekaligus tempat dimana perempuan duduk-duduk sambil 

berdiskusi dengan perempuan lain saat di Sungai Pekalen. Sungai Pekalen juga 

terbuka tidak ada penutup atau spot-spot yang menutupi untuk aktivitas mandi, 

mencuci dan lain sebagainya. Sehingga kondisi Sungai Pekalen masih alami, dan 

orang dapat bebas berkomunikasi dengan orang lain saat di sungai. 

Gambar 2. Aktivitas Perempuan di Sungai Pekalen 

 
     Sumber: Dokumentasi Pribadi 

   



Aktivitas masyarakat di Desa Pendil yang memanfaatkan Sungai Pekalen, 

lebih banyak oleh perempuan daripada laki-laki setiap harinya. Aktivitas 

perempuan di sungai dalam kesehariannya, mulai dari mencuci baju, mencuci 

perabot atau alat-alat rumah tangga, memandikan anak, membuang sampah rumah 

tangga, membuang kotoran sapi, membuang tinja dan Dhek Kandhe’en. Aktivitas 

tersebut dapat kita temui setiap hari di pagi hari, siang, dan di sore hari. Di waktu-

waktu tersebutlah perempuan banyak ke sungai.  

Di pagi hari aktivitas perempuan di Sungai Pekalen biasanya paling 

banyak yaitu memandikan anaknya untuk siap-siap mengantar ke sekolah, mandi 

sambil Dhek Kandhe’en bagaimana sekolah anaknya dan mengambil wudhu. 

Sedangkan di siang hari, aktivitas perempuan di sungai paling banyak yaitu 

mandi, mencuci pakaian, membuang hajat, membuang kotoran ternak dan Dhek 

Kandhe’en dimana ia akan mencari rumput serta arisan. Lalu di sore hari, aktivitas 

perempuan di sungai paling banyak biasanya yaitu mandi, membuang hajat, 

membuang sampah keluarga, Dhek Kandhe’en arisan diterima oleh siapa dan di 

mana kegiatan pengajian dilaksanakan dari sukuran yang mendapat arisan pada 

saat itu. 

Sedangkan pada aktivitas laki-laki di Sungai Pekalen yaitu sekedar mandi, 

membersihkan alat-alat bertaninya seperti cangkul dan arit, juga terkadang 

memandikan hewan ternaknya. Untuk memandikan hewan ternak biasanya laki-

laki pergi ke sungai di pagi petang ketika masih belum banyak orang beraktivitas 

di Sungai Pekalen. Maka orang-orang  yang kemudian banyak ke sungai tidak 

terganggu dari aktivitas tersebut yang membuat sungai kotor dan bau. Seperti juga 



membuang tinja atau kotoran manusia, maka jika ada orang yang mandi di 

belakang tidak boleh membuang tinja di depannya. Dengan sadar diri biasanya 

orang membuang tinja sampai pada posisi belakang di mana tidak ada orang 

mandi lagi di belakangnya.  

 Secara sosial Sungai Pekalen mempererat hubungan antar masyarakat 

seiring penggunaan secara terus menerus dalam kegiatan sehari-hari yang banyak 

dihabiskan bersama-sama oleh masyarakat di sungai. Karena selain dimanfaatkan 

sebagai kebutuhan air sehari-hari oleh masyarakat, peran Sungai Pekalen juga 

sebagai sarana interaksi untuk membicarakan hal-hal tertentu dalam kegiatan 

sehari-hari. Seperti kutipan wawancara yang dilakukan dengan Bu Nurholis 

(wawancara, oktober 2017), bahwa dalam kegiatan sehari-hari masyarakat di 

Sungai Pekalen untuk sarana interaksi yang dikenal sebagai budaya Dhek 

Kandhe’en oleh masyarakat terutama kaum perempuan. 

 Melalui interaksi dan komunikasi yang berjalan sebagai budaya Dhek 

Kandhe’en di Sungai Pekalen. Secara sosial juga kemudian mempererat 

solidaritas pada masyarakat untuk saling membantu jika ada kesusahan. Karena 

masyarakat terutama kaum perempuan jika ada kesusahan seperti salah satu 

contohnya yaitu kesulitan untuk belanja sehari-harinya maka perempuan biasanya 

meminjam uang pada perempuan lain yang juga beraktivitas di Sungai Pekalen.  

 Selain itu secara ekonomi Sungai Pekalen juga dapat meningkatkan 

pendapatan keluarga, karena di sungai perempuan mendiskusikan kegiatan arisan 

dan ternak hewan yang mereka pelihara. Perempuan di sungai dapat bernegoisasi 

untuk menjual dan membeli arisan, serta juga dapat membeli dan menjual rumput 



untuk hewan ternak yang banyak dipelihara dalam keluarga masyarakat Desa 

Pendil. Untuk harga jual atau beli arisan sebesar 10% dari arisan yang didapat, 

maka semisal yang didapat adalah 2 juta maka harga jual atau belinya yaitu 200 

ribu. Sedangkan harga rumput yang dijual di Sungai Pekalen yaitu 10 ribu per 

karungnya, maka dari itu Sungai Pekalen juga dapat menjadi sumber pendapatan 

bagi masyarakat yang memanfaatkannya. 

4.3 Gambaran Informan 

 Dalam penelitian ini menggunakan 7 (tujuh) informan sebagai subyek 

penelitian, karena peneliti menggunakan teknik penentuan informan dengan 

purposif sampling maka peneliti memilih informan dengan kriteria dan gambaran 

sebagai berikut: 

 Informan pertama yaitu Ibu Husnul Hotimah, usia 38 tahun dengan latar 

belakang pendidikan SLTA dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sebagai 

informan kunci, peneliti mengetahui betul bahwa keseharian informan selalu 

beraktivitas di Sungai Pekalen. Terbukti dengan keterangan informan bahwa sejak 

kecil dia selalu beraktivitas di sungai pekalen dan sampai sekarang pun ia tetap 

beraktivitas di sungai pekalen seperti mandi, mencuci dan sebagainya. Hal 

tersebut menurutnya sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada dirinya, 

sehingga tidak bisa jika tidak ke sungai dalam kehidupan sehari-hari meskipun ia 

sendiri sudah memiliki fasilitas MCK di rumahnya. 

Alasan lain mengapa ia dipilih sebagai informan kunci, karena ia 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en. Ia juga sebagai ketua penyelenggara arisan 

yang banyak diikuti oleh perempuan yang juga menjalankan budaya Dhek 



Kandhe’en di Sungai Pekalen. Maka dari itu ia tidak hanya memanfaatkan sungai 

sebagai aktivitas mandi dan mencuci tetapi juga untuk menarik tagihan arisan 

pada perempuan-perempuan yang ikut dan bertemu di sungai. Juga informasi 

siapa yang mendapat arisan, maka ia informasikan di sungai pekalen melalui Dhek 

Kandhe’en.  

Informan kedua sebagai informan utama, yaitu ibu Juma’ani. Usia 64 

tahun, latar belakang pendidikan lulusan SD dan sebagai ibu rumah tangga. 

Sungai pekalen baginya adalah sumber kehidupannya, karena di sungai ia 

biasanya dapat suruhan dari orang lain untuk membuat kue dan memasak di acara 

hajat orang lain yang membutuhkan jasanya. Sungai Pekalen baginya juga sebagai 

sarana silaturahmi dengan perempuan lain, karena di rumah perempuan sibuk 

dengan pekerjaannya masing-masing dan ketika di sungai perempuan sudah 

pastinya ada di pagi hari, siang, dan sore hari. Sedangkan sebagai informan utama 

karena ia merupakan ketua pelaksana kegiatan pengajian perempuan, ia biasanya 

menginformasikan kapan adanya dan di mana diadakannya pengajian yaitu di 

Sungai Pekalen yang kemudian disampaikan secara mulut ke mulut ke perempuan 

lain melalui budaya Dhek Kandhe’en. 

Informan ketiga yaitu Ibu Halima, usia 45 tahun dengan latar belakang 

pendidikan lulusan SD dan berprofesi ibu rumah tangga. Sebagai informan utama 

Ibu Halima juga merupakan salah satu perempuan yang menjalankan budaya 

Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen. Meskipun ia memiliki fasilitas MCK di 

rumahnya tetapi ia tetap beraktivitas di sungai setiap harinya. Menurutnya Sungai 

Pekalen bukan hanya untuk MCK tetapi untuk saling berinteraksi dan bertemu 



dengan perempuan lain. Maka dari itu ia pergi ke sungai sampai 3 (tiga) kali 

dalam sehari, yaitu pada pagi hari, siang dan sore hari. 

Informan ke-empat yaitu Ibu Nur Azizah, usia 33 tahun dengan latar 

belakang pendidikan SD dan berprofesi ibu rumah tangga. Sungai Pekalen bagi 

dirinya sangat penting, bukan hanya semata untuk mandi dan mencuci. Tetapi 

sebagai sarana interaksi perempuan yang  juga memelihara hewan ternak, semisal 

di mana rumput yang banyak untuk mencari maka perempuan mengetahuinya 

ketika menjalankan budaya Dhek Kandhe’en. Maka sungai baginya sangat penting 

sebagai sarana interaksi dan bertemu perempuan. Maka dari gambaran tersebut ia 

sebagai informan utama karena ia beraktivitas di Sungai Pekalen dan menjalankan 

budaya Dhek Kandhe’en. 

Informan kelima yaitu Ibu Aming Indah Wati, usia 36 tahun dengan latar 

belakang pendidikan SD dan berprofesi ibu rumah tangga. Sebagai informan 

utama Ibu aming selalu memanfaatkan Sungai Pekalen dalam kehidupan sehari-

harinya, mulai dari mandi, mencuci, memandikan anak, dan lain sebagainya. 

karena dirumahnya memang tidak memiliki fasilitas MCK di rumah, selain itu 

menurutnya karena sudah terbiasa dan merasa nyaman ketika beraktivitas di 

sungai. Jadi bukannya ia tidak mampu membuat fasilitas MCK di rumahnya, 

karena hal tersebut dianggap bukan sebagai kebutuhan. Melainkan Sungai Pekalen 

sebagai kebutuhan sehari-hari. Ibu Aming juga aktif dalam mengikuti kegiatan 

arisan dan pengajian, maka untuk informasi dari kedua kegiatan tersebut 

diselenggarakan ia dapat ketika beraktivitas di sungai dan ketika selalu 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en. 



Informan ke-enam yaitu Ibu Holifa, usia 32 tahun dengan latar belakang 

pendidikan SD dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Di sisi lain sebagai ibu 

rumah tangga, ia beternak sapi di rumahnya. Ibu Holifa juga mengikuti arisan dan 

pengajian perempuan, untuk melakukan semua kegiatannya itu Ibu Holifa 

memanfaatkan Sungai Pekalen. Sebagai ibu rumah tangga dia selalu mencuci 

baju, memandikan anak, dan lain sebagainya di sungai pekalen. Sedangkan untuk 

mencari rumput, arisan dan pengajian ia menjalankan budaya Dhek Kandhe’en di 

Sungai Pekalen untuk mengetahui informasi dari perempuan lain. Sedangkan 

sebagai informan tambahan karena Ibu Holifa bukan merupakan warga asli Desa 

Pendil, melainkan pendatang yang sudah menetap dan bersuami warga sekitar. 

Informan terakhir yaitu Ibu Farida, usia 35 tahun dengan latar belakang 

pendidikan SD dan sebagai ibu rumah tangga. Setiap hari Ibu Holifa selalu 

beraktivitas di Sungai Pekalen, karena menurutnya hal yang paling tidak bisa 

ditinggal dalam kehidupan sehari-harinya yaitu aktivitas menjalankan budaya 

Dhek Kandhe’en. Aktivitas tersebut dirasa juga dapat menjadi hiburan baginya, 

karena ia dapat bertemu dan berkumpul dengan perempuan lain saat di sungai. 

Selain itu tugas sebagai rumah tangga dan beternak serasa tidak berat dijalankan 

ketika bersama-sama perempuan yang juga sama dan menjalankan budaya Dhek 

Kandhe’en. Sedangkan sebagai informan tambahan karena ia juga merupakan 

pendatang yang sudah cukup lama di Desa Pendil dan menetap dengan menikahi 

warga sekitar. 

 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Perempuan Dalam Menjalankan Budaya Dhek Kandhe’en di Sungai  

 Pekalen 

5.1.1 Aktivitas Perempuan Dalam Menjalankan Budaya Dhek  

Kandhe’en di Sungai Pekalen 

Budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen dijalankan perempuan 

setiap hari dalam kurun waktu 3 kali dalam sehari, mulai dari pagi hari, siang 

hari hingga sore hari. Di pagi hari pada pukul 06.00 merupakan aktivitas awal 

perempuan dalam menjalankan budaya Dhek Kandhe’en. Sebelum pergi ke 

sungai, perempuan terlebih dahulu mengajak anaknya untuk ikut juga ke 

sungai setelah sarapan pagi. Tujuan perempuan mengajak anak ke sungai 

yaitu untuk memandikannya. 

 Ketika perempuan memandikan anak aktivitas yang terlihat yaitu Dhek 

Kandhe’en untuk menasehati anak supaya rajin sekolah terjadi ketika 

menyabuni anak pada seluruh bagian tubuh. Lalu Dhek Kandhe’en mengantar 

sekolah bersama dengan perempuan lain, biaya sekolah anak, bagaimana 

prestasi anak di sekolah dijalankan ketika anak sudah dibiarkan bermain 

dengan anak lain yang juga sedang mandi setelah disabuni. 

Di sisi lain setelah perempuan memandikan anak, perempuan kemudian 

juga mandi sebagai aktivitas mereka. Ketika mandi aktivitas yang terlihat 

yaitu perempuan kosokan (membersihkan punggung dengan batu) sesama 



perempuan. Jadi ketika kosokan perempuan kemudian Dhek Kandhe’en 

pekerjaan suami. Setelah aktivitas tersebut dilakukan di sungai, perempuan 

kemudian di rumah menyiapkan bekal suami untuk berangkat kerja dan 

menyampaikan informasi yang didapat mengenai pekerjaan ketika suami 

tidak bekerja. Kemudian perempuan langsung mengantar anak sekolah 

bersama dengan perempuan lain. 

Pada siang hari, aktivitas perempuan dalam menjalankan budaya Dhek 

Kandhe’en dilakukan setelah dzuhur pada pukul 12.00 siang. Sebelum ke 

sungai di siang hari, perempuan terlebih dahulu membersihkan kandang 

ternaknya di rumah. Kemudian kotoran ternak dibawa ke sungai untuk 

dibuang, aktivitas membuang kotoran ternak di sungai dilakukan perempuan 

dengan menumpuknya di suatu tempat yang letaknya di pinggiran sungai. 

Dapat terlihat juga tumpukan kotoran ternak yang mulai menggunung, pada 

dulunya kotoran ternak dimanfaatkan kembali perempuan untuk bahan bakar 

mereka memasak. Sedangkan pada saat ini kotoran ternak sudah tidak 

dimanfaatkan kembali, tetapi ketika musim hujan sungai terkadang banjir 

maka dari itu kotoran ternak yang menumpuk terseret arus dan kemudian 

hilang. 

Setelah membuang kotoran ternak, perempuan mencuci pakaian dan 

mencuci perabot dapur yang digunakan untuk masak. Maka sebelum pergi ke 

sungai perempuan terlebih dahulu mengumpulkan alat-alat dapur yang kotor 

setelah digunakan untuk memasak juga mengumpulkan pakaian yang kotor 

dari suami, anak dan dirinya sendiri. Jadi ketika pergi ke sungai perempuan 



membawa dua timba yang satu berisi pakaian kotor dan satu lagi berisi 

perabot dapur kotor. Ketika di sungai perempuan langsung mencuci perabot 

dapur terlebih dahulu sebelum mencuci pakaian. Lalu budaya Dhek 

Kandhe’en dapat sebagai hiburan perempuan untuk mengobrol dengan 

perempuan lain, sehingga pekerjaan cuci-cuci yang dilakukan tidak terasa 

berat dan terasa ringan ketika dijalankan bersama-sama. 

 Lalu setelah mencuci perempuan kemudian mandi, seperti biasa 

perempuan tetap melakukan kosokan dan sambil memandikan anak. Selain 

itu juga dapat dilihat aktivitas perempuan yang membuang hajat. Tetapi Dhek 

Kandhe’en yang dijalankan berbeda di waktu pagi, di siang hari perempuan 

Dhek Kandhe’en beternak dan arisan. Jadi ketika perempuan mandi kosokan, 

memandikan anak dan membuang hajat di situ terlihat perempuan sedang 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en mengenai kegiatan beternak dan 

arisan. 

Terakhir, yaitu aktivitas perempuan dalam menjalankan budaya Dhek 

Kandhe’en pada pukul 16.00 WIB sore hari yang dilakukan bersamaan 

dengan aktivitas membuang sampah rumah setelah perempuan menyapu 

rumah dan halaman rumah untuk pergi ke sungai. Selain itu juga aktivitas 

mandi, memandikan anak dan membuang hajat seperti yang dilakukan pada 

pagi dan siang hari. Lalu Dhek Kandhe’en yang dijalankan perempuan di sore 

hari yaitu Dhek Kandhe’en arisan dan pengajian.  

 

 



5.1.2 Diskusi Perempuan Dalam Menjalankan Budaya Dhek Kandhe’en  

di Sungai Pekalen 

Diskusi dalam budaya Dhek Kandhe’en dimunculkan dari topik 

permasalahan yang diperbincangkan pada saat aktivitas perempuan di Sungai 

Pekalen yaitu berkaitan pada kehidupan perempuan di dalam keluarga dan 

masyarakat. Di dalam kehidupan keluarga perempuan mendiskusikan 

pekerjaan suami, pendidikan anak dan kegiatan beternak di dalam keluarga. 

Sedangkan di dalam kehidupan masyarakat perempuan mendiskusikan 

kegiatan mereka di masyarakat seperti kegiatan arisan dan pengajian. 

Diskusi pekerjaan suami, meliputi dimana suaminya bekerja, bekerja 

kepada siapa dan bekerja apa pada saat itu. Maka dari itu manfaatnya dapat 

dipetik ketika suaminya tidak bekerja, sehingga dapat mencarikannya pada 

perempuan lain ketika suaminya memiliki pekerjaan. 

“sengkok kan pendatang nak, alakeh oreng dinnak. Deddi bedeen Dhek 

Kandhe’en arua manfaat sarah ka sengkok bik keluarga. Bisa abantu nyare 

agih lakeh lakoh mon pas tak nemmo kalakoan ka lakeen binian se Dhek 

Kandhe’en kia (Bu Farid).” 

 

“Saya kan pendatang nak, bersuami orang sini. Jadi dengan Dhek Kandhe’en 

itu sangat bermanfaat bagi saya dan keluarga. Bisa membantu mencarikan 

suami pekerjaan juga ketika tidak dapat pekerjaan kepada suami perempuan 

lain yang juga Dhek Kandhe’en (Bu Farid)”. 

 

Dari Pernyataan Bu Farid, dapat peneliti simpulkan bahwa diskusi 

pekerjaan suami dalam budaya Dhek Kandhe’en sebagai upaya perempuan 

agar laki-laki (suami) tidak menganggur ketika tidak dapat pekerjaan pada 

saat itu. Sehingga dari diskusi tersebut peran perempuan juga ada pada 

penentuan pekerjaan suami meskipun peran suami mendominasi dalam 

pembagian kerja di dalam keluarga.  



Diskusi pendidikan anak, meliputi diskusi perempuan mengenai biaya 

sekolah anak, upaya untuk mengantar sekolah anak bersama, perkembangan 

sekolah anak mengenai nilai dan prestasi di sekolah, dan bagaimana anak 

supaya rajin sekolahnya dengan nasehat-nasehat perempuan pada anak yang 

didiskusikan bersama ketika di sungai. 

 “Bedeen Dhek Kandhe’en jugen ngomongin sakolanah anak aria sengkok se 

seneng nak, deddi arua engkok bede semangat gebey ma sakolah anak, bik 

anak aru jugen bede semangat gebey sakolah. Soalla ye segut kiah tang anak 

e nasehate deyye bik bini’an laen (Bu Nur).” 

 

“Dengan Dhek Kandhe’en juga membicarakan tentang sekolah anak saya juga 

ikut senang nak, jadi saya itu ada semangat untuk menyekolahkan anak dan 

anak itu juga ada semangat untuk sekolah. Karena ya sering juga anak 

dinasehatin begitu sama para perempuan lain yang juga memiliki anak (Bu 

Nur)”. 

 

Keterangan Bu Nur menyatakan bahwa ketika mendiskusikan 

pendidikan anak juga dapat menjadi motivasi tersendiri bagi dirinya untuk 

menyekolahkan terus anaknya juga sebagai motivasi pada anak ketika 

perempuan saling menasehati. Maka dari itu diskusi pendidikan anak sebagai 

upaya perempuan di dalam keluarga untuk mengatur pendidikan anaknya, 

supaya anak tidak putus sekolah karena biaya sekolah, malas sekolah dan 

penjodohan pada anak perempuan yang kerap terjadi. 

Diskusi kegiatan beternak, perempuan mendiskusikan dimana tempat 

rumput yang banyak diambil untuk pakan ternak dan rencana untuk mencari 

rumput bersama. Selain itu, ketika perempuan tidak bisa mencari rumput, 

maka biasanya mereka mendiskusikannya dengan perempuan lain untuk 

meminta bantuan mencarikan rumput dengan memberi imbalan uang sebesar 



10.000,00 per karung rumput. Maka dari itu juga timbul kepentingan 

perempuan untuk menjual rumput pada perempuan lain. 

“Bedeen Dhek Kandhe’en pas sengko’ bisa aternak nak, soalla benyak binian 

se ngajek ngarek pas Dhek Kandhe’en (Bu Holifa).” 

 

“Dengan Dhek Kandhe’en itu lalu saya bisa beternak nak, soalnya banyak 

para perempuan yang mengajak mencari rumput disaat menjalankan Dhek 

Kandhe’en (Bu Holifa).” 

 

“Bisa abantu lakoh bik ngarek ngobu sape, bisa bantu ajuel rebbe mon 

korang belenje ye olle sapolo ebu (Bu Farid).” 

 
“Bisa membantu kerja dan mencari rumput untuk ternak sapi, bisa membantu 

menjual rumput jika kurang uang belanja dan dapat uang sepuluh ribu (Bu 

Farid).” 

 

Menurut kedua keterangan informan di atas, dari budaya Dhek 

Kandhe’en yang dijalankan dapat disimpulkan bahwa diskusi yang terjadi 

dalam kegiatan beternak timbul dari upaya mereka untuk mencari rumput 

bersama, menjual rumput bagi perempuan lain yang tidak sempat mencari 

rumput dan keuntungan yang didapat perempuan dari menjual rumput. 

Diskusi kegiatan arisan, perempuan mendiskusikan di mana lotrean 

arisan akan dilaksanakan, pengumpulan uang arisan dan rencana untuk apa 

jika mendapat arisan pada waktu itu. Selain itu juga siapa yang kemudian 

mendapat lotrean arisan dan pada kepentingan perempuan untuk menjual atau 

membeli arisan. Ketika perempuan tidak membutuhkan hasil arisan yang 

didapat pada waktu itu, maka biasanya mereka mendiskusikannya dengan 

perempuan lain untuk menjualnya dan begitu sebaliknya untuk membeli 

maka harus membayar 10% dari hasil arisan.  



“Arisan kedik melle bik ajuelle bisa bik sapolo persen gebey se ajuel, teros 

sapa se ngenning deye roh e umum agih sopaje se tak norok kompolan bisa 

taoh kiah (Bu Halima).” 

 

“Di kegiatan arisan mendiskusikan membeli dan menjual bisa dengan sepuluh 

persen untuk yang jual, terus siapa yang dapat begitu maka di informasikan 

supaya yang tidak ikut berkumpul saat lotrean bisa tahu juga ( Bu Halima).” 

 

“Bisa ajuel aresan pole pas ngenning deddien mon tak butoh arua bisa ejuel 

bik pesse tello ratos ebu (Bu Holifa).” 

 

“Bisa menjual arisan ketika mendapat  lotrean dan disaat tidak butuh uangnya 

maka bisa di jual dengan tiga ratus ribu rupiah (Bu Holifa).” 
 

Sedangkan di dalam diskusi pengajian perempuan mendiskusikan 

dimana tempat akan dilakukan pengajian yang kemudian ditentukan dari 

kesepakatan bersama secara bergantian tiap rumah. Selain itu juga pada 

diskusi kegiatan hadrah yang ada di dalam pengajian, dalam hal ini diskusi 

perempuan ketika hadrahnya diundang pada hajat orang dan mengikuti lomba 

untuk mewakili desa. 

Pada akhirnya peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en perempuan dapat bebas berbicara dan 

menyampaikan secara langsung kepentingannya. Perempuan dalam 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en mendiskusikan hal-hal yang menjadi 

permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya baik di keluarga dan di 

masyarakat. Seperti data yang diperoleh pada paparan sebelumnya bahwa di 

dalam keluarga perempuan mendiskusikan pendidikan anak, upaya mencari 

rumput bersama untuk beternak dan mencarikan pekerjaan suami. Sedangkan 

di dalam masyarakat perempuan mendiskusikan kegiatan arisan dan 



pengajian. Maka dari itu peneliti dapat mengkategorikan diskusi tersebut pada 

diskusi sosial politik yang terbentuk dalam ruang publik Habermas. 

Menurut Habermas ruang publik terdiri atas organ informasi dan debat 

politik seperti surat kabar, jurnal, dan institusi diskusi politik seperti 

parlemen, klub politik, salon-salon kesusasteraan, pertemuan-pertemuan 

umum, rumah minum dan kedai kopi, ruang pertemuan, dan ruang publik 

lainnya di mana terbentuk diskusi sosial politik. Di tempat tersebut kebebasan 

berbicara tercipta untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam debat sosial 

politik yang dijunjung tinggi. Kepublikan yang terjadi di ruang publik dengan 

sendirinya kemudian mengandung daya kritis seperti pada proses-proses 

pengambilan keputusan yang tidak bersifat publik atau privat karena di sini 

mengutamakan kepentingan publik (Habermas, 2007). 

Maka analisa Habermas di atas menguatkan bahwa budaya Dhek 

Kandhe’en di Sungai Pekalen juga sebagai ruang publik bagi perempuan. 

Dimana perempuan kemudian bebas berbicara dan dapat berkumpul serta 

berpartisipasi dalam diskusi sosial politik yang berlangsung, yaitu diskusi 

dalam masalah keluarga dan masyarakat. Sehingga pada akhirnya diskusi-

diskusi tersebut sebagai kepentingan bersama perempuan untuk kesejahteraan 

hidupnya, yaitu dapat berperan dalam pengambilan keputusan keluarga dan 

kegiatan di masyarakat.  

Seperti data yang sudah diperoleh dengan menjalankan budaya Dhek 

Kandhe’en perempuan dapat mudah mencari rumput bersama karena adanya 

informasi di mana rumput yang banyak melalui diskusi yang berlangsung. 



Selain itu juga mudah mengantar anak sekolah bersama dan menasehati anak 

ketika di sungai, mencarikan pekerjaan suami ketika susah mendapat kerja, 

serta dapat mengikuti kegiatan arisan dan pengajian di masyarakat. Hal-hal 

tersebut tercipta karena diskusi sosial politik yang berlangsung dalam 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en. Politik disini ditujukan pada diskusi 

perempuan untuk mempengaruhi kuasa wacana dari budaya patriarki, dapat 

dilihat pada diskusi untuk mencari rumput hewan ternak bersama oleh 

perempuan dan mendiskusikan kegiatan sosial arisan serta pengajian. 

5.1.3 Nilai-Nilai Yang Terbentuk Dalam Menjalankan Budaya Dhek 

Kandhe’en di Sungai Pekalen 

Kehidupan sosial perempuan di Desa Pendil sangat akrab satu sama 

lain, sehingga rasa kekeluargaan timbul diantara mereka. Meskipun tidak ada 

hubungan darah di antara mereka, namun rasa kekeluargaan sangat kental 

kemudian dijalin dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut diyakini oleh 

perempuan didapat dengan menjalankan budaya Dhek Kandhe’en di Sungai 

Pekalen. Karena di dalam budaya Dhek Kandhe’en perempuan bisa saling 

mengenal dengan seiring seringnya mereka bertemu, sedangkan ketika 

aktivitas perempuan di luar menjalankan Dhek Kandhe’en maka dirasa akan 

sulit untuk bertemu satu sama lain. Hal tersebut karena perempuan kemudian 

sibuk dengan pekerjaannya masing-masing di dalam rumah untuk memasak, 

merawat anak dan lainnya sebagai tugas ibu rumah tangga di dalam rumah. 



Pernyataan Bu Husnul yang menyatakan bahwa dengan menjalankan 

budaya Dhek Kandhe’en sebagai tali silaturahmi perempuan untuk saling 

mengenal: 

“E delem ngajelen agi Dhek Kandhe’en pancen bisa kagebey tale silaturhmi 

la kalak kasarna, binian bisa katemo teros bisa saleng bantu kiah. Deddi mon 

tak ngajelen agi Dhek Kandhe’en arua epertajeh tak endik tatangge, 

kalakoenna gun ngeremi ning bengkonah ngoros nasek bik budukna (Bu 

Husnul).” 

 

“Di dalam menjalankan Dhek Kandhe’en memang bisa untuk tali silaturahmi 

secara dasarnya, para perempuan bisa bertemu, bisa saling membantu juga. 

Jadi jika tidak menjalankan Dhek Kandhe’en itu dipercaya tidak memiliki 

tetangga, kerjaannya hanya di rumah mengurus mengurus nasi dan anaknya 

(Bu Husnul).” 

 

  

Pernyataan yang hampir sama juga dinyatakan dari informan lain: 

“Mon ngajelen agi Dhek Kandhe’en bisa saleng kenal, gebey silaturahmi 

sopaje bisa saleng bantu mon bede se kasossaan. Mon tak katemo kan tak 

taoh sossaen apa, bejeen se deye arua se cap sombong. Tak endek kenal bik 

laenna ben tak endek abantu laenna, mon engkok ye tak deye (Bu Holifa).” 

 

“Jika menjalankan Dhek Kandhe’en dapat saling mengenal, untuk silaturahmi 

supaya bisa saling bantu jika ada yang kesusahan. Jika tidak ketemu kan tidak 

tahu kesusahannya apa, biasanya yang begitu itu yang di cap sombong. Tidak 

mau kenal dengan lainnya dan tidak mau membantu lainnya, jika saya ya tidak 

begitu (Bu Holifa).” 

 

Maka dari kedua keterangan informan di atas, dapat peneliti simpulkan 

bahwa dalam menjalankan budaya Dhek Kandhe’en ada nilai-nilai yang 

dipercaya oleh perempuan. Diantaranya dari keterangan Bu Husnul yang 

menyatakan bahwa menjalankan budaya Dhek Kandhe’en ada nilai 

silaturahmi di dalamnya yang kemudian dapat menimbulkan rasa 

kekeluargaan untuk saling mengenal dan saling membantu satu sama lain. 

Kemudian ditambahkan dari pernyataan Bu Holifa yang menyatakan bahwa 



jika tidak menjalankan nilai tersebut maka akan dianggap sombong dengan 

yang lainnya.  

Selain nilai-nilai yang dipercaya sebagai tali silaturahmi dan untuk 

saling membantu satu sama lain, ada nilai lain yang kemudian dipercaya oleh 

perempuan yaitu mengajak perempuan lain saat akan ke sungai untuk 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en: 

“Ye sabelumma ka songai Dhek Kandhe’en biasaen sengkok ngajek binian 

gillu nak. Teros ye nyamaen mon la eyajek pasteen kan songkan mon tak 

endek, nah deri rua ye benyak kedik reng bereng ka songai (Bu Juma’ani).” 

 

“Ya sebelumnya ke sungai Dhek Kandhe’en biasanya saya mengajak para 

perempuan dulu nak. Lalu ya namanya orang di ajak kan pasti sungkan kalau 

nolak, nah dari itu kemudian banyak teman ke sungai (Bu Juma’ani).” 

 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan lain: 

“Selaen gebey silaturahmi bik saleng tolong ye kudu ngajek binian laenna 

gellu nak mon pas ka songai a. Deddi makle areng bereng bik bede kancanah 

mon Dhek Kandhe’en (Bu Halima).” 

 

“selain untuk silaturahmi dan saling tolong menolong ya harus mengajak para 

perempuan lain terlebih dulu nak jika mau ke sungai. Jadi supaya bersama-

sama dan banyak temannya jika Dhek Kandhe’en (Bu Halima).” 

 

Maka dari keterangan kedua informan tersebut menyatakan bahwa 

dalam nilai-nilai untuk menjalankan budaya Dhek Kandhe’en yang diyakini 

oleh perempuan selain sebagai tali silaturahmi dan untuk saling tolong 

menolong, ada nilai lain untuk mengajak perempuan lain terlebih dahulu 

ketika mau ke sungai dan menjalankan Dhek Kandhe’en. Juga kemudian ada 

rasa tidak enak ketika mau menolak ajakan perempuan lain, sehingga di 

sungai perempuan dapat berkumpul bersama dan menjalankan Dhek 

Kandhe’en bersama. 



Pada akhirnya nilai-nilai yang terbentuk dalam menjalankan budaya 

Dhek Kandhe’en sebagai kesepakatan bersama atau opini publik dari 

perempuan. Sehingga ketika ada perempuan lain yang melanggar nilai-nilai 

tersebut ada sanksi tertentu seperti dianggap sombong dan merasa tidak enak 

pada yang lain. Kesepakatan tersebut juga sebagai upaya perempuan untuk 

tetap menjalankan budaya Dhek Kandhe’en dan memanfaatkan sungai dalam 

kehidupan sehari-hari meskipun mempunyai fasilitas MCK di rumah. Maka 

dari hal tersebut perempuan dapat menjaga tali silaturahminya dan 

kekompakan untuk saling menolong. 

5.1.4 Motif Perempuan Menjalankan Budaya Dhek Kandhe’en di Sungai  

Pekalen 

Pada saat ini perempuan dapat beraktivitas di luar batas-batas wilayah 

domestik atau kepentingan privat perempuan untuk menjalankan tugasnya 

sebagai ibu rumah tangga, dengan menjalankan budaya Dhek Kandhe’en 

perempuan kemudian memiliki beberapa kepentingan dan kegiatan sosial di 

luar kegiatan domestik. Seperti pernyataan informan berikut: 

“seneng ye iye mon ngajelen agi Dhek Kandhe’en deddi sasassa bik laenna 

tak geressa, teros kan bisa ngabede agi arisan deddi sengkok katua ngajek se 

laen teros se nagih. Deddi kan tak gun sasassa lakoen binian. Selaen arua 

gebey semmak bik tatangge laenna deddi mon perlo pa apa nyaman aomong 

(Bu Husnul).” 

 

“senang ya iya jika menjalankan Dhek Kandhe’en jadi mencuci dan lainnya 

itu tidak terasa, terus bisa juga mengadakan arisan jadi saya sebagai ketua 

mengajak yang lain dan menagih pas di sungai. Maka dari itu kan tidak hanya 

mencuci kerjaannya perempuan. Selain itu untuk dekat dengan tetangga 

lainnya jadi jika perlu apa-apa enak untuk di bicarakan sama lainnya (Bu 

Husnul).” 

 



Pernyataan informan Bu Husnul di atas dapat diartikan bahwa ia 

memiliki alasan untuk menjalankan budaya Dhek Kandhe’en sebagai 

kesenangan tersendiri saat ia juga mengerjakan tugas domestiknya, seperti 

mencuci, membuang sampah dan memandikan anak di Sungai Pekalen. 

Sehingga dengan menjalankan Dhek Kandhe’en kemudian dirasa pekerjaan 

domestik yang ia lakukan tidak terasa begitu berat ia kerjakan. Lalu agar 

perempuan ada kegiatan lain selain mengerjakan tugas domestiknya di Sungai 

Pekalen, Bu Husnul mengadakan dan menagih arisan di sungai untuk di lotre 

dari kesepakatan bersama perempuan setiap minggunya. 

Dapat disimpulkan bahwa motif BU Husnul menjalankan budaya Dhek 

Kandhe’en tidak hanya sekedar pada kepentingan privat untuk mengerjakan 

tugas domesitiknya di Sungai Pekalen. Tetapi dia juga mementingkan 

kepentingan publik semua perempuan. Disisi lain sebagai kesenangan 

tersendiri agar pekerjaan domestik yang ia lakukan tidak berat, ia juga 

mengajak perempuan untuk ikut kegiatan arisan supaya menurutnya tidak 

hanya beraktivitas pada pekerjaan domestik saja. Tetapi ada kegiatan lain, 

yaitu arisan. Begitu juga dengan pernyataan Bu Juma’ani yang hampir sama 

disampaikan, tetapi di dalam kepentingan publiknya ia lebih menekankan 

untuk mengajak dan mengadakan pengajian bagi perempuan: 

“Bik Dhek Kandhe’en engkok bisa ngajek bik ngabede agih pangajien nak, e 

bile bik kon sapa kedik e umum agih bik engkok. Teros se senmesen jejen ye 

ka engkok kiah gebey pangajienna, bik kadeng gebey oreng mon bede hajet 

laenna engak makabin anak deye roh mesenna ka engkok (Bu Juma’ani).” 

 

“Dengan Dhek Kandhe’en saya bisa mengajak dan mengadakan pengajian 

nak, kapan dan di rumah siapa nanti di informasikan sama saya. Terus yang 

memesan kue ya ke saya juga untuk hidangan pengajiannya, dan kadang untuk 



acara hajatan orang seperti menikahkan anak begitu juga memesan kue kepada 

saya (Bu Juma’ani).” 

 

“Tak gudu mesen jejen ka engkok se nak ngabede agi pangajien ajiah, gebey 

dibik ye bisa. Teros masalah tempat ye sa ikhlassa pas seterro ngabede 

aginnah, gentenan la. Sing penteng pangajien arua pancet ajelen nak tiap 

mingguen (Bu Juma’ani).” 

 

“Tidak harus pesan kue ke saya si nak dalam mengadakan pengajian itu, 

membuat sendiri juga bisa. Terus masalah tempat ya se ikhlasnya pada 

perempuang yang ingin mengadakan, gantian begitu. Yang terpenting itu 

pengajian tetap berjalan nak di setiap minggunya ( Bu Juma’ani).” 

 

Pernyataan Bu Juma’ani menyatakan bahwa ia sebagai ketua pengajian 

yang bertanggung jawab mengadakan pengajian supaya terlaksana di setiap 

minggunya dan ia juga mengumumkan di mana akan diadakan melalui 

kesepakatan bersama. Sehingga dia juga mudah mengajak perempuan lain 

untuk hadir di pengajian tersebut. Selain itu dengan adanya pengajian ia juga 

dapat untung dari pesanan kue yang ia bikin, tak jarang perempuan lain 

kemudian memesan kue untuk suguhan di acara pengajian yang diadakan. 

Terkadang juga di luar kegiatan pengajian dia juga dapat pesanan kue dari 

acara-acara seperti hajat nikahan, khitanan dan sebagainya. Jadi dengan 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en sebagai kepentingan publiknya ia 

mengajak perempuan untuk mengikuti pengajian yang dilaksanakan, dia juga 

mendapat keuntungan ketika perempuan lain memesan kue padanya. Tetapi 

menurutnya ketika perempuan tidak memesan kue padanya dan membuat 

sendiri, maka ia tidak keberatan serta kegiatan tersebut bisa tetap berjalan 

setiap minggunya. 

Maka dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Bu Juma’ani memiliki 

alasan menjalankan budaya Dhek Kandhe’en sebagai kepentingan publik 



untuk mengadakan pengajian setiap minggunya dari kesepakatan bersama 

secara bergantian dan tanpa paksaan untuk memesan kue padanya. Jadi 

perempuan kemudian memiliki kegiatan sosial di masyarakat selain juga 

menjalankan tugas domestiknya sebagai kepentingan privat di keluarga. 

Sedangkan informan lain menyatakan bahwa motif perempuan 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en tidak hanya sekedar untuk mengadakan 

dan mengikuti kegiatan arisan serta pengajian. Tetapi juga ada motif lain, 

seperti untuk mencari rumput bersama, mengantar anak sekolah bersama 

sebagai kepentingan publiknya: 

“Selaen gebey norok aresan bik norok pangajien sengkok ye gebey nyare 

rebbe rengbereng bik ngater sakolah anak reng bereng. Deddi arua bisa 

padeh tambah senneng manyakolah anak, tambah terro pole gebey a ternak. 

Binian pas bisa nyare pesse la, bik ngator sakolaen anak derema (BU 

Nining).” 

 

“Selain untuk ikut arisan dan ikut pengajian saya ya untuk mencari rumput 

bersama-sama dan mengantar sekolah anak bersama-sama. Jadi dari itu bisa 

sama tambah senang menyekolahkan anak, tambah ingin lagi untuk beternak. 

Para perempuan bisa mencari uang dan mengatur sekolah anak bagaimana (Bu 

Nining).” 

 

“Ye mon laenna gebey aresan bik pangajien ye gebey nyare rebbeh bik ngater 

sakolah nak-kanak. Mon tak deye ye binian tak bisa makani sapeen, deddi bik 

Dhek Kandhe’en bisa nyare bereng pas gempang pole nyare rebbe se 

nyennah. Sakolah anak ye deye, mon tak binik se ngater ye sapa pole, deddi 

binian ngater mon la rajeh eyocol tape ghik paggun binik se ngurus masalah 

urunanna (Bu Nur).” 

 

“Ya jika selain untuk arisan dan pengajian ya untuk mencari rumput dan 

mengantar sekolah anak-anak. Jika tidak begitu ya perempuan tidak bisa 

memberi pakan sapinya, jadi dengan Dhek Kandhe’en bisa mencari bersama 

juga mudah mencari rumput yang banyak. Sekolah anak ya juga begitu, jika 

perempuan yang tidak mengantar ya siapa lagi, jadi perempuan yang 

mengantar dan jika sudah besar anaknya sudah tidak di antar lagi tapi masih 

tetap perempuan yang mengurusi masalah biaya sekolahnya (Bu Nur).” 

 

Maka dari kedua pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa sebagai 

kepentingan publik mereka dalam menjalankan budaya Dhek Kandhe’en 



selain sebagai untuk mengikuti kegiatan arisan dan pengajian yang ada, 

mereka juga memiliki kepentingan bersama untuk mencari rumput bersama 

dan mengantar sekolah anak bersama. Dari proses mencari rumput bersama 

mereka kemudian mengetahui dimana kemudian yang banyak rumput untuk 

dicari, dan ketika perempuan lain tidak bisa atau ada halangan untuk mencari 

rumput maka dibantu untuk mencarikan rumputnya dengan mengganti di 

kemudian hari atau memberinya sekedar uang. Selain itu juga di rasa lebih 

punya semangat untuk beternak, sehingga perempuan dapat membantu laki-

laki untuk mencari uang.  

Begitu juga dengan kepentingan untuk mengantar anak sekolah 

bersama, sebagai kepentingan publik mereka. Kepentingan ini ditujukan agar 

perempuan-perempuan yang masih memiliki anak yang masih sekolah dapat 

berkumpul bersama untuk mengantar anak sekolah. Dan tidak hanya itu, 

perempuan sebagai seorang ibu juga sering menasehati anaknya dan anak dari 

perempuan lain yang juga bersama. Sehingga kemudian timbul motivasi 

tertentu untuk perempuan menyekolahkan anaknya dari bertukar pendapat 

dan nasehat seputar masalah sekolah anaknya. 

Pada akhirnya peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa dari data-data 

yang sudah diperoleh dari beberapa informan, motif perempuan menjalankan 

budaya Dhek Kandhe’en tidak hanya sekedar sebagai kepentingan privat 

untuk menjalankan tugas domestik seperti sebagai mencuci, membuang 

sampah, mandi dan memandikan anak. Tetapi ada kepentingan publik yang 

kemudian dimunculkan melalui budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen 



untuk perempuan bisa sama-sama mengikuti dan mengadakan kegiatan arisan 

dan pengajian, mencari rumput dan beternak bersama, mengantar anak 

sekolah dan memberi petuah pada anak. Maka dari hal-hal tersebutlah 

kemudian dapat mewujudkan dari apa tujuan bersama perempuan untuk tidak 

hanya berkegiatan di ranah domestik tetapi juga pada kegiatan publik melalui 

proses dalam menjalankan budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen. 

Sedangkan lahirnya ruang publik tidak hanya sekedar pada 

terbentuknya diskusi sosial politik seperti pembahasan sebelumnya, namun 

juga terciptanya opini publik sebagai kesepakatan bersama. Dalam hal ini 

analisa Habermas menyatakan bahwa sejauh mana kemudian kepentingan 

privat terwakili oleh kepentingan publik atas kesepakan bersama di ruang 

publik. Dilihat dari ruang publik yang muncul di awal abad ke-18 menurut 

Habermas berfungsi sebagai mediasi antara urusan privat individu di dalam 

kehidupan keluarga, ekonomi, dan kehidupan sosial dilawankan dengan 

tuntutan dan urusan kehidupan sosial dan publik. Tujuannya adalah mengatasi 

kepentingan dan opini privat guna menemukan kepentingan bersama dan 

mencapai konsensus sosial (Habermas, 2007). 

Maka dari analisa di atas opini publik yang dibentuk sebagai 

kesepakatan bersama yaitu dapat kita lihat pada nilai-nilai yang dibentuk 

dalam menjalankan budaya serta motif perempuan dalam menjalankannya. 

Nilai-nilai yang terbentuk dalam menjalankan budaya Dhek Kandhe’en 

sebagai opini publik perempuan untuk tetap melestarikan dan menjalankan 

budaya, secara ringkas ada dua nilai di dalamnya yaitu nilai silaturahmi, 



saling tolong menolong dan mengajak perempuan lain ketika ke Sungai 

Pekalen. Sebagai sanksi dari kesepakatan bersama bagi yang tidak mematuhi 

nilai-nilai tersebut, maka dinilai sombong dan tidak memiliki tetangga. 

Sedangkan motif perempuan dalam menjalankan budaya Dhek 

Kandhe’en dapat peneliti simpulkan ada beberapa motif perempuan dalam 

menjalankan budaya, diantaranya; untuk mengadakan kegiatan arisan dan 

pengajian, mencari rumput bersama, mengantar sekolah anak bersama. Dari 

motif tersebut dapat kita lihat bahwa ada upaya perempuan untuk ikut dalam 

kegiatan sosial dan berperan dalam keluarga dalam pengambilan keputusan 

untuk bekerja dan mengatur sekolah anak.  

5.2 Pengaruh Budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen Pada Kehidupan  

      Sosial Perempuan 

5.2.1 Kegitan Beternak Melalui Budaya Dhek Kandhe’en di Sungai  

Pekalen  

Kegiatan beternak muncul dari proses Dhek Kandhe’en perempuan di 

Sungai Pekalen untuk mencari rumput bersama dan menjual rumput. Maka 

ketika perempuan sudah memiliki hewan ternak yang biasanya didapat dari 

hasil arisan yang mereka ikuti, Mulai dari memelihara hewan ternak kecil 

seperti ayam dan kambing sampai memelihara hewan ternak sapi dari proses 

yang berkala dari hasil ternak yang dikembangkan sendiri. Sehingga untuk 

mencari pakan ternak berupa rumput mereka tidak kesulitan untuk 

mencarinya, karena mereka mencari bersama-sama setelah menjalankan 

Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen. Meliputi informasi di mana tempat 



yang kemudian banyak untuk mencari rumput dan membantu bagi 

perempuan yang tidak sempat mencari rumput dengan menjualnya atau 

menggantikan di lain hari. 

Berikut keterangan beberapa informan mengenai kegiatan mereka di dalam 

beternak: 

“Mon ngandel agi lakonah lakeh molo tak cokop gebey kabutoan laenna 

nak, engak gebey majer aresan, gebey majer sakolanah anak, gebey le melle 

laenna se ekabuto agi pole. Jhek la terro mellea tivi, jengkak, peda motor 

deye arua mon tak sambi ngobu sape bik ngarek ye tak kera olle nak (Bu 

Nur).” 

 

“Jika mengandalkan kerjaannya suami saja tidak cukup untuk kebutuhan 

lainnya nak, seperti untuk bayar arisan, untuk bayar sekolahnya anak, untuk 

beli-beli lainnya yang di butuhkan lagi. Diwaktu ingin membeli telivisi, 

kursi, sepeda motor begitu jika tidak sambil ternak sapi dan mencari rumput 

ya tidak mungkin dapat nak (Bu Nur).” 

 

Pernyataan Bu nur menyatakan bahwa jika hanya mengandalkan 

pekerjaan laki-laki atau suami tidak akan cukup untuk kebutuhan hidup, 

seperti membayar arisan, membayar biaya sekolah anak dan untuk membeli 

kebutuhan sekunder seperti perabot rumah (TV, Meja) juga sepeda motor. 

Maka dirasa tidak akan mampu membeli semua itu jika tidak dengan 

perempuan yang membantu beternak dalam keluarga. Pernyataan tersebut 

juga didukung oleh pernyataan dari informan Bu Nining yang juga beternak 

dari Dhek Kandhe’en mencari rumput: 

“Bik Dhek Kandhe’en ye nyare rebbe abereng gebey pakanna ternak, terros 

deri rua kan bisa ngobu sape binian. Mon ngobu sape ye nyaman bisa 

kenning pa deddi pessenah. Kabeli peda motor deye ruah, tape ye la stn an 

nak. Kebeli tv bik lat alat e bengkoh la, selaen rua ye bisa bantu binian 

laenna gebey mon tak sempat ngarek ye e bantu ngarek agi. Kadeng ye e 

gente’e pesse sapoloh kadeng ye egente’e rebbe pole (Bu Nining).” 

 

“Dengan Dhek Kandhe’en ya dapat mencari rumput bersama untuk pakan 

ternak, lalu dari itu perempuan juga dapat memelihara sapi. Kalau 

memelihara sapi ya enak bisa dikumpulin uangnya. Untuk beli sepeda motor 



begitu, tapi ya la STNK an aja nak. Untuk beli TV dan alat-alat di rumah la, 

selain itu ya bisa bantu perempuan lain jika tidak sempat mencari rumput ya 

di bantu mencari rumput kan. Terkadang ya juga di ganti uang sepuluh ribu, 

kadang juga ya diganti rumput lagi (Bu Nining).” 

 

Pernyataan Bu Nining dapat di artikan mendukung argumen Bu Nur 

yang juga beternak melalui Dhek Kandhe’en. Tetapi Bu Nining 

menambahkan bahwa dengan Dhek Kandhe’en untuk mencari rumput tidak 

hanya sekedar untuk beternak dan dapat dipetik hasilnya suatu saat, untuk 

kebutuhan membeli sepeda motor STNK an dan membeli perabot rumah 

seperti TV dan lainnya. Melainkan juga untuk membantu perempuan ketika 

tidak sempat mencari rumput maka ia mencarikannya dengan 

menggantikannya uang 10.000 (sepuluh ribu) atau menggantinya dengan 

rumput juga di lain hari. Jadi selain untuk mempengaruhi faktor 

perekonomian dalam keluarga, perempuan juga berusaha menjaga 

solidaritas mereka dengan saling membantu dalam menjalankan Dhek 

Kandhe’en untuk mencari rumput. 

Maka pernyataan Bu Nur dan Bu Nining selaku perempuan yang 

menjalankan budaya Dhek Kandhe’en, ia mengambil tindakannya untuk 

beternak karena dirasa jika hanya mengandalkan hasil kerja dari laki-laki 

atau suaminya tidak cukup untuk kebutuhan lain. Perempuan juga berpikir 

bahwa kepentingan di dalam keluarga tidak hanya makan, tetapi ada juga 

kepentingan lain menurutnya untuk bayar arisan, sekolah anak, beli perabot 

rumah dan kendaraan. Maka dari hal tersebut perempuan melawan larangan 

bekerja di dalam keluarga yang didominasi oleh laki-laki, karena dirasa 



tidak cukup untuk kebutuhan lainnya ketika hanya mengandalkan hasil dari 

pekerjaan suami. 

Gambar 3. Kegiatan Beternak 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan beternak 

melalui budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen oleh perempuan sebagai 

bentuk perlawanan perempuan terhadap wacana Patriarki yang berlaku di 

masyarakat. Di mana budaya Patriarki yang menimbulkan praktik dominasi 

laki-laki dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga untuk pembagian 

kerja. Pada umumnya di Desa Pendil ketika perempuan berkeluarga, maka 

perempuan dilarang untuk bekerja dan tugasnya hanya pada kegiatan 

domestik di dalam keluarga. Melalui budaya Dhek Kandhe’en yang 

dijalankan di Sungai Pekalen perempuan dapat beternak dengan 

kesepakatan bersama untuk mencari rumput bersama. Dari kegiatan 

beternak perempuan kemudian dapat bekerja dan menghasilkan uang dari 

hasil ternak mereka. Maka dari itu perempuan juga tidak hanya 



mengandalkan penghasilan dari laki-laki untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, melainkan mereka juga dapat dari kegiatan beternak. 

5.2.2 Mencarikan Pekerjaan Laki-Laki (Suami) Melalui Budaya  

Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen   

Pengambilan keputusan mengenai pembagian kerja di dalam rumah 

tangga juga dipengaruhi oleh perempuan melalui Dhek Kandhe’en 

pekerjaan suami di Sungai Pekalen. Peran perempuan dalam hal ini yaitu 

ketika laki-laki sedang tidak bekerja atau tidak ada kerjaan lagi dari garapan 

sawah setiap harinya. Karena mayoritas kaum laki-laki di Desa Pendil 

bekerja sebagai Buruh Tani maka pekerjaan mereka tidak menentu ada 

setiap harinya. Ketika garapan sawah sudah selesai maka terkadang laki-laki 

kemudian sulit untuk mencari garapan sawah lainnya lagi untuk bekerja. 

Maka dari itu manfaat perempuan di dalam menjalankan budaya Dhek 

Kandhe’en juga kemudian dapat mencarikan laki-laki pekerjaan melalui 

diskusi tentang pekerjaan suami pada perempuan lain. 

Dalam hal tersebut tidak jarang kemudian perempuan mendapatkan 

informasi tentang pekerjaan atau garapan sawah dari perempuan lain. 

Karena bagi suami mereka yang sedang memiliki garapan sawah maka 

mereka akan informasikan pada perempuan lain agar laki-laki atau suami 

mereka juga dapat bekerja bersama. Maka dari itu laki-laki kemudian 

mendapat pekerjaan dari informasi perempuan yang menjalankan Dhek 

Kandhe’en. Berikut pernyataan informan yang membuktikan dari 

pernyataan tersebut: 



“Dhek Kandhe’en lakoen lakeh sopajeh pas lakeh tak nemmo kalakoan ye 

olle kalakoan deri lakenah binian laen. Soalla e Dhek Kandhe’en binian 

aomong mon pas lakenah tak alakoh, terros atanya ka binian laenna pola 

bede lakenah kalakoan deyye. Ye deddi mon bede kalakoen soro norok tang 

lakeh nak (Bu Halima).” 

 

“Dhek Kandhe’en pekerjaannya suami supaya saat suami tidak menemukan 

kerja ya dapat pekerjaan dari suami perempuan lain. Soalnya di Dhek 

Kandhe’en perempuan menmbicarakan jika saat suaminya tidak bekerja, 

terus bertanya pada perempuan lainnya barangkali ada suaminya pekerjaan 

begitu. Ya jadi jika ada pekerjaan disuruh ikut suami saya nak (Bu Halima).” 

 

Dari pernyataan Bu Halima maka dapat diartikan bahwa dengan 

menjalankan Dhek Kandhe’en menurutnya dapat membantu laki-laki atau 

suami mereka untuk mencarikan pekerjaan. Karena ketika suami mereka 

tidak menemukan pekerjaan maka mereka biasanya mendiskusikan dengan 

perempuan lain saat Dhek Kandhe’en. Diskusi dalam hal tersebut 

menurutnya saling menanyakan pada perempuan lain apakah suaminya 

bekerja dan mungkin ada garapan sawah yang bisa diikuti. Maka dari itu 

laki-laki dapat bekerja kembali dari suruhan perempuan ketika mereka 

mendapat informasi melalui Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen. 

5.2.3 Mengatur Pendidikan Anak Melalui Budaya Dhek Kandhe’en di  

Sungai Pekalen 

Pengaruh pada kehidupan perempuan dengan menjalankan budaya 

Dhek Kandhe’en di dalam keluarga yaitu pada pengambilan keputusan 

perihal pendidikan anak. Jadi dalam pengambilan keputusan sekolah anak, 

maka kemudian perempuan lebih antusias di dalamnya setelah menjalankan 

budaya Dhek Kandhe’en. Karena di dalam menjalankan budaya ini, 

perempuan mendiskusikan biaya sekolah anaknya, mengantar sekolah 

bersama, dan saling menasehati anak ketika menjalankan Dhek Kandhe’en 



di Sungai Pekalen. Maka motivasi untuk menyekolahkan anak lebih tinggi 

ketika mereka bertukar pendapat tentang sekolah anak. Jika melihat pada 

pra kondisi pendidikan masyarakat khususnya perempuan di Desa Pendil, 

tidak jarang perempuan yang kemudian tidak sekolah dan hanya lulusan SD. 

Hal tersebut juga dikarenakan kuatnya budaya Patriarki yang berlaku 

dalam masyarakat, sehingga persepsi masyarakat di Desa Pendil khususnya 

laki-laki menganggap bahwa tugas perempuan hanya pada domestik dan 

tidak perlu untuk sekolah. Maka jika dibandingkan pada tingkat pendidikan 

perempuan dan laki-laki, lebih tinggi laki-laki dalam tingkat pendidikannya. 

Tetapi berbeda untuk saat ini anak perempuan dan laki-laki sudah 

disamakan haknya untuk pendidikan, semua itu karena peran perempuan 

yang mempengaruhi keputusan dalam keluarga. Perempuan juga dapat 

membantu laki-laki mencari uang dengan mencari rumput dan beternak, ikut 

arisan dan mencarikan suami pekerjaan. Dari itu perempuan dapat 

membantu juga untuk biaya sekolah anak, dan akomodasi seperti motor 

untuk mengantar anak sekolah yang lumayan cukup jauh dari rumah. 

Pernyataan dari Bu Husnul yang memiliki anak perempuan bersekolah kelas 

1 di MI (Madrasah Islam): 

 “ Lambek jemenna sengkok gebey sakola rua bik oreng tua lakek tak pate e 

dukung nak, ca’na oreng tua arua gebey apa sakola kedik gun ning depor 

lakonah. Tape mon sengkok setia ka gebey oreng tua ye manyakola anak 

nak, soalla la lebur sakanca’an ngater bereng sakolah, Dhek Kandhe’en 

masalah sakolaen anak deye ruah. Deddi la padeh kompakan male nasib e 

tak pade bik Ibukna (Bu Husnul).” 

 

“Dulu jamannya saya untuk sekolah itu sama orang tua laki-laki (bapak) 

tidak begitu di dukung nak, katanya orang tua itu untuk apa sekolah nanti 

hanya di dapur kerjaannya. Tapi jika saya sekarang sebagai orang tua ya 

mendukung sekolah anak, soalnya ya sudah senang mengantar bersama 



dengan perempuan lain ke soekolah dan Dhek Kandhe’en masalah sekolah 

anak juga begitu. Jadi sudah sama kompakan agar nasibnya anak tidak sama 

dengan ibunya (Bu Husnul).” 

 

Dari pernyataan Bu Husnul dapat diartikan bahwa menurutnya dulu 

sudah beda daripada sekarang jika dulu buat sekolah itu perempuan jarang 

didukung oleh orang tua khususnya dari kepala keluarga yaitu bapak. 

Karena menurut orang tua dulu untuk apa sekolah, nanti juga kerjanya di 

dapur. Tetapi untuk sekarang sebagai Ibu dalam keluarga Bu Husnul 

mengambil keputusan lain daripada itu, menurutnya ia kemudian lebih 

bersemangat untuk menyekolahkan anaknya karena juga kekompakan dari 

perempuan yang menjalankan Dhek Kandhe’en untuk mengantar anak 

sekolah bersama, dan saling menasehati pada anak. Selain itu menurutnya 

juga agar anaknya tidak sama nasibnya kemudian dengannya. 

Pernyataan tersebut juga didukung dari pernyataan Bu Farida yang 

juga memiliki anak perempuan yang sekolah satu tempat dengan Bu Husnul 

yaitu di MI (Madrasah Islam). Dalam pemilihan sekolah anak mereka 

memutuskan bersama melalui Dhek Kandhe’en, sehingga mereka mudah 

untuk mengantar bersama anak ketika berangkat sekolah. Jadi sebagian 

besar anak kemudian sekolahnya sama dengan anak lainnya, tujuannya 

selain mudah mengantar sekolah juga supaya anak memiliki teman banyak 

dari rumah di sekolahnya. Dari hal tersebut anak lebih senang sekolahnya 

ketika bersama dengan teman temannya di sekitar rumah. Sepulang sekolah 

biasanya anak-anak juga suka bermain di Sungai Pekalen, maka dari itu 

kekompakan anak juga terjalin di situ dan perempuan sebagai Ibu dapat 



mengawasi anaknya dan menasehati perihal sekolahnya saat bermain di 

sungai. Berikut pernyataan Bu Farida: 

“Dhek Kandhe’en sekolah anak olle bisa ngater sakolaen anak, olle bisa 

kedik nentu agi sakolaen edima. Ye bejeen la epasakola bereng bik selaenna 

sopaje gempang ngaterra, bik sopaje gempang ngawasna, nasehaten pole. 

Deddi la padeh nasehaten se padeh endik anak sopaje rajin sakolaen (Bu 

Farida).” 

 

“Dhek Kandhe’en sekolah anak agar dapat mengantar sekolah anak bersama, 

agar dapat nantinya menentukan sekolah anak dimana. Ya biasanya 

sekolahnya bareng dengan lainnya supaya gampang mengantarnya dan 

supaya gampang mengawasi, menasehatin juga. Jadi ya sama nasehatin yang 

sama punya anak supaya rajin sekolahnya (Bu Farida).” 

  

Pernyataan dari Bu Farida jika diartikan yaitu menyatakan bahwa 

dengan menjalankan Dhek Kandhe’en dapat mengantar sekolah anak 

bersama dan supaya dapat menentukan anak mau sekolah dimana. 

Menurutnya untuk penentuan sekolahnya juga disamakan dengan 

perempuan lainnya, supaya mudah mereka mengantar bersama ke 

sekolahnya dan mengontrol anak ketika di sekolah. Maka dari itu Bu Farida 

memiliki peran dalam keluarga untuk menentukan pendidikan anaknya di 

mana, dan kemudian ia juga memiliki kegiatan lain selain tugas domestik 

yaitu mengantar anak ke sekolah dan menunggunya di sekolah sampai 

pulang.  

5.2.4 Kegiatan Sosial Arisan Melalui Budaya Dhek Kandhe’en di 

Sungai Pekalen 

Melalui budaya Dhek Kandhe’en yang dijalankan perempuan di 

Sungai Pekalen, mempengaruhi kondisi sosial oleh kuasa budaya Patriarki 

yang berlaku di masyarakat. Kegiatan sosial yang awalnya didominasi oleh 

laki-laki seperti kegiatan; pengajian, rukun kematian (RKM), tahlilan, 



sholawatan, remaja masjid (REMAS) dan musyawarah desa. Sedangkan 

untuk perempuan berperan pada kegiatan sosial maka dianggap tabu di 

masyarakat, karena kemudian dianggap dapat menganggu tugas mereka di 

dalam keluarga (Hasil Observasi). 

Kegiatan arisan sebagai kegiatan sosial perempuan untuk berkumpul 

bersama ketika proses lotrean akan dilakukan di setiap minggunya. Ada 100 

anggota dari perempuan yang mengikuti kegiatan tersebut, tetapi dari 100 

anggota tersebut belum tentu semua menghadiri proses lotrean yang 

dilaksanakan. Karena ketika perempuan tidak ikut perkumpulan pada proses 

lotrean, perempuan juga bisa mendapat informasinya ketika menjalankan 

Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen. Jadi informasi mengenai siapa yang 

mendapatkan lotrean pada saat itu diinformasikan ketika di sungai, selain itu 

juga pada proses negoisasi perempuan untuk menjual dan membeli arisan 

juga hanya terjadi di dalam proses menjalankan budaya Dhek Kandhe’en. 

Menurut Keterangan Bu Husnul selaku ketua penyelenggara kegiatan arisan 

perempuan di masyarakat: 

 “Arisan gun gebey kagiatanna binian ning masyarakat sopaje binian bisa 

kiah pol kompol engak lakean ning delemma masyarakat, kadeng ye e elot e 

togur deye mare kompol kabbi binian. Deri rua binian bede aktivitas 

polkompol selaen bik ngajelen agi Dhek Kandhe’en, tak ning bengkoh molo 

pole pas ( Bu Husnul).”  

  

 “Arisan hanya sebagai kegiatan perempuan di masyarakat supaya perempuan 

dapat berkumpul juga seperti laki-laki di dalam masyarakat, terkadang ya 

untuk lotrean arisan begitu dilakukan di gerdu agar perempuan dapat 

berkumpul semua. Dari itu perempuan ada aktivitas berkumpul selain 

dengan menjalankan Dhek Kandhe’en, tidak di rumah saja lagi (Bu 

Husnul).” 

   



Pernyataan Bu Husnul diatas dapat diartikan bahwa arisan menurutnya 

sebagai kegiatan perempuan di masyarakat untuk berkumpul seperti apa 

yang dilakukan laki-laki dalam kegiatan di masyarakat. Tetapi dalam hal ini 

perempuan berkumpul di tempat umum seperti pos kamling, perkumpulan 

itu dilakukan untuk proses lotrean arisan yang akan dilakukan. Sehingga 

dari itu ada aktivitas perkumpulan perempuan selain perempuan juga 

berkumpul untuk menjalankan budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen. 

Maka menurutnya juga perempuan tidak di rumah saja, dan perempuan ada 

aktivitas untuk berkumpul di acara arisan yang dilakukan di setiap 

minggunya. 

Gambar 4. Kegiatan Arisan Pada Saat Lotrean 

 
  Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Sebagai bentuk perlawanan perempuan untuk berperan dalam kegiatan 

sosial, kegiatan arisan tidak hanya sebagai kegiatan berkumpul perempuan 

di lingkup masyarakat. Di samping itu kegiatan arisan juga sebagai upaya 

perempuan untuk meningkatkan perekonomian di dalam keluarga. Di dalam 

perekonomian keluarga, kegiatan arisan sebagai sarana tabungan perempuan 

yang kemudian dapat di petik hasilnya ketika mendapat lotrean. Selain 



menunggu untuk mendapatkan lotrean, perempuan juga dapat membeli 

arisan pada perempuan yang mendapatkan lotrean. Maka ketika perempuan 

sedang dalam kesusahan atau sedang membutuhkan uang pada saat itu, 

dapat membeli arisan pada perempuan lain dengan kesepakatan bersama 

yang di bentuk dalam budaya Dhek Kandhe’en. Kesepakatan tersebut dibuat 

dengan persutujuan perempuan membeli arisan dengan 10% dari arisan 

yang didapat. Maka pihak pembeli harus membayar 300.000,00 (Tiga Ratus 

Ribu Rupiah) pada penjual yang mendapatkan arisan 3.000.000,00 (Tiga 

Juta Rupiah).   

 Pernyataan tersebut didukung dari beberapa pernyataan informan melalui 

proses wawancara, diantaranya: 

“Ye selaen gebey kagiatanna binian a kompol e delem masyarakat ye 

kagebey binian nabung, kedik deri asella rua kenning kabelli bereng, kabelli 

embik, kadeng ye kagebey melle emas. Deddi asel deri lakonah lakeh arua 

bisa e tabung kiah tak dek tadek ka gebey ngakan (Bu Holifa).” 

  

“Ya selain untuk kegiatan perempuan berkumpul di dalam masyarakat ya 

juga untuk perempuan menabung, nanti dari hasilnya dapat membeli barang, 

membeli kambing, terkadang ya untuk membeli emas. Jadi hasil dari 

pekerjaan suami itu dapat di tabung juga tidak habis untuk makan (Bu 

Holifa).” 

 

“Aresan rua gebey binian ngompol pas lotrean, selaen mareen akompol ye 

la benyak e jelen agi bik Dhek Kandhe’en. Masalah kedik melle bik ajuelle 

bisa bik sapolo persen gebey se ajuel, teros sapa se ngenning deye roh e 

umum agih sopaje se tak norok kompolan bisa taoh kiah (Bu Halima).” 

 

“Arisan itu untuk perempuan berkumpul disaat lotrean, selain sesudah 

berkumpul ya sudah banya di jalankan dengan Dhek Kandhe’en. Masalah 

nanti membeli dan menjual bisa dengan sepuluh persen untuk yang jual, 

terus siapa yang dapat begitu maka di informasikan supaya yang tidak ikut 

berkumpul saat lotrean bisa tahu juga ( Bu Halima).” 

 

“Manfaatta benyak aresan arua, binian bisa akompol e masyarakat. binian 

ghik bisa olle manfaat gebey nabung lakonah lakeh, bisa kabelli reng 

sabereng la kedik asella. Deddi arua olle ijin pas deri lakeh gebey norok 

kagiatan aresan riah (Bu Nur).” 



 

“Manfaatnnya banyak arisan itu, perempuan dapat berkunpul di masyarakat, 

perempuan masih bisa dapat manfaatnya untuk nabung dari kerjanya suami, 

bisa membeli sembarang juga nanti hasilnya. Jadi itu dapat ijin juga 

kemudian dari suami untuk ikut kegiatan arisan ini (Bu Nur).” 

 

 

Gambar 5. Hasil Arisan Untuk Membeli Emas 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Pada akhirnya dari data yang diperoleh peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa peran perempuan pada kegiatan sosial berupa arisan, 

mempengaruhi persepsi masyarakat yang menganggap tabu perempuan 

untuk berkegiatan sosial. Karena kegiatan arisan tidak hanya sekedar 

kegiatan berkumpul perempuan di lingkungan masyarakat, melainkan 

kegiatan sosial arisan juga dapat menjadi faktor pendapatan bagi 

perempuan. Melalui kegiatan arisan perempuan dapat membeli hewan 

ternak dan membeli perhiasan dari hasil arisan yang didapat.  

Membeli hewan ternak sebagai upaya perempuan untuk beternak 

maka hasil dari arisan dapat dikembangkan melalui hasil ternak yang 

kemudian didapat. Begitu juga pada upaya perempuan untuk membeli 

perhiasan maka hasil arisan tidak habis begitu saja, dengan perhiasan 



perempuan dapat menjual kapan saja untuk mendapatkan uang ketika 

sedang membutuhkan. Selain itu perempuan juga bisa mendapat keuntungan 

ketika harga perhiasan yang dijualnya naik pada waktu itu. Sehingga dari 

hal tersebut kegiatan arisan sebagai kegiatan sosial di masyarakat dapat 

diterima oleh masyarakat karena kegiatan arisan kemudian juga dianggap 

penunjang dalam perekonomian keluarga. 

5.2.5 Kegiatan Sosial Pengajian Melalui Budaya Dhek Kandhe’en di  

Sungai Pekalen 

Pengaruh pada kegiatan sosial perempuan di masyarakat selain arisan 

juga kegiatan pengajian. Kegiatan pengajian merupakan kegiatan 

perempuan yang dilaksanakan seminggu sekali di dalam masyarakat dan 

semua perempuan dapat mengikuti kegiatan ini. Antusias perempuan untuk 

mengikuti kegiatan pengajian cukup tinggi, karena kekompakan yang di 

bentuk dalam budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen. Sehingga 

antusias perempuan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat 

seperti arisan dan pengajian cukup tinggi dan banyak. Pada saat ini anggota 

pengajian sekitar 60 perempuan yang kemudian aktif menjalankan 

pengajian. 

Pengajian dilaksanakan secara bergantian dari rumah ke rumah setiap 

minggunya, dari kesepakatan bersama yang dibentuk dalam budaya Dhek 

Kandhe’en maka yang mendapat arisan kemudian mengadakan acara 

pengajian. Di dalam kegiatan pengajian tidak hanya sebagai kegiatan 

spritual pada saat ini, tetapi ada juga pemberdayaan perempuan untuk 



belajar Hadrah. Hadrah merupakan kegiatan perempuan di pengajian dengan 

melantunkan bacaan-bacaan al-qur’an dengan alunan rebana yang di pukul 

bersama-sama.  

 

Hadrah pengajian perempuan di Desa Pendil yang dinamakan Hadrah 

Shautun Nisa kemudian tidak hanya dilakukan di dalam kegiatan pengajian. 

Tetapi juga tidak jarang kemudian mereka di undang untuk mengisi acara 

pada hajatan, pengajian besar dan sebagainya. Maka manfaat dari 

perempuan yang dapat dipetik dengan mengikuti pengajian selain sebagai 

kegiatan spiritual mereka, juga sebagai sarana kreativitas perempuan untuk 

belajar membaca dan melantunkan bacaan diba’an dengan alunan rebana. 

Gambar 6. Kegiatan Dibai’yya Perempuan dalam Pengajian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Keterangan beberapa informan mengenai kegiatan pengajian: 

“Gebey katuan delem pangajien ye sengkok ngajek gebey binian sopajeh 

norok kagiatan aria, sopaje pas tak ning bengkoh molo kiah lakonah. Bik 

pangajien binian bisa pol kompol bisa maca tiba’ bereng bik bisa belajar 

nabbu hadroh delemma tiba’an ajiah. Deddi pangajienna bisa gebey bakatta 

binian kedik rok norok lomba deye, ngesse hajatan pole (Bu Juma’ani).” 

 



“Sebagai ketua dalam pengajian ya saya mengajak perempuan supaya ikut 

kegiatan ini, supaya juga tidak hanya di rumah kerjanya. Dengan pengajian 

perempuan bisa berkumpul, bisa membaca diba’ bersama dan bisa belajar 

hadrah dalam mengalunkan diba’an itu. Jadi pengajian juga sebagai 

menuangkan bakat perempuan untuk ikut lomba hadrah begitu dan mengisi 

hajatan (Bu Juma’ani).” 

  

“E pangajien ye ngaji tiba’ bereng binian kabbi, bik ye nabbu terbengan 

begien sela taoh. Ye se tak taoh bisa belajar kiah, bisa gun norok maca 

tiba’en deye la. Engkok ye norok maca tiba’en molo nak tak taoh soro nabbu 

(Bu Farid).”  

 

“Di pengajian ya ngaji diba’ bersama perempuan semua dan ya menabuh alat 

hadrah bagi yang sudah tau. Ya yang tidak bisa belajar juga, bisa hanya ikut 

membaca diba’annya begitu. Saya ya ikut membaca diba’an saja nak tidak 

tahu untuk menabuh (Bu Farid).” 

 

“Se lebur ye nabbu hadroh en ajiah mon sengkok, deddi ning pengajien ye 

tak gun maca tiba’ bik adue. Ye seggut binian pole norok lomba hadroh, 

kedik pas ngesse hajatna oreng deye ruah kan olle bejeren kiah binian deri 

ruah (Bu Nining).” 

 

“Yang senang ya menabuh hadrahnya itu jika saya, jadi di pengajian ya tidak 

hanya diba’an dan berdoa. Ya sering juga perempuan ikut lomba hadrah, 

nanti juga ngisi hajatan orang begitu kan dapat bayaran juga perempuan dari 

itu (Bu Nining).” 

 

Dari keterangan Bu juma’ani di atas dapat diartikan bahwa 

menurutnya, sebagai ketua pengajian yang menyelenggarakan kegiatan 

tersebut berjalan setiap minggunya. Ia berusaha mengajak perempuan di 

saat menjalankan budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen, supaya 

perempuan kemudian ada kegiatan untuk berkumpul mengaji dan membaca 

dibai’yya bersama-sama dengan secara bergantian di rumah masing-masing 

perempuan. Selain itu juga di selingi dengan belajar hadrah dengan 

membaca dibai’yya dengan alunan rebana. Maka dari itu menurutnya juga 

dapat memperdayakan perempuan untuk kemudian ada kegiatan-kegiatan 



lain di luar domestik, tak jarang juga kemudian mereka ikut lomba hadrah 

dan diundang dalam hajatan. 

Pernyataan tersebut juga hampir sama yang dinyatakan oleh Bu Farid 

dan Bu nining. Bu Farid menyatakan juga bahwa dalam pengajian tidak 

hanya mengaji dan membaca dibai’yya oleh perempuan, tetapi juga ada 

proses belajar hadrah bagi perempuan untuk memukul rebana agar alunan 

dibai’yya yang dibaca enak untuk di dengar. Menurutnya ia berprofesi 

sebagai pengisi suaranya dari hadrah perempuan di dalam pengajian. 

Sedangkan menurut keterangan Bu Nining yang menambahkan dari kedua 

pernyataan di atas menyatakan bahwa kemudian dengan perempuan bisa 

bermain hadroh, perempuan juga dapat meraup penghasilan tambahan dari 

hasil undangan untuk mengisi hajat orang lain. 

Maka dari hasil data di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kegiatan pengajian perempuan sebagai kegiatan sosial di masyarakat dapat 

menjadi pendobrak atas kuasa yang berlaku. Di mana budaya Patriarki yang 

mempengaruhi praktik kuasa laki-laki dalam kegiatan sosial dan perempuan 

dipandang tabu untuk kegiatan sosial karena posisinya yang ditempatkan 

pada kegiatan domestik. Tetapi dengan kegiatan sosial pengajian perempuan 

dapat membuktikan bahwa kegiatan mereka kemudian juga dapat membantu 

pendapatan di dalam keluarga dengan mengikuti hadrah yang sering 

diundang pada hajat orang. Selain itu kegiatan pengajian perempuan juga 

dapat membawa nama baik Desa Pendil dengan seringnya perempuan 

mengikuti lomba-lomba hadrah yang mengatasnamakan Desa Pendil. 



Analisa Habermas mengenai sejarah munculnya ruang publik menandai 

bangkitnya suatu masa dalam sejarah ketika individu-individu dan kelompok 

dalam masyarakat dapat membentuk opini publik, memberikan tanggapan 

langsung terhadap apapun yang menyangkut kepentingan mereka sambil berusaha 

mempengaruhi praktik-praktik politik. Ruang publik melawan bentuk-bentuk 

hirarkis dan tradisional dari otoritas feodal yang selama berabad-abad menguasai 

praktik politik di eropa. Diskusi-diskusi publik, menurut Habermas, muncul dari 

suatu tahap tertentu perkembangan masyarakat borjuis. Lahirnya ekonomi pasar 

memperluas dunia kehidupan banyak orang melebihi batas-batas wilayah 

domestik. mereka adalah para pedagang dan pengusaha yang terus bertambah 

jumlahnya dan meluas pengaruhnya. Di ruang publik mereka mendiskusikan dan 

menentang pemahaman mengenai hakikat kekuasaan yang berlaku hingga saat itu 

(Habermas, 2007). 

 Maka dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa terbentuknya suatu 

ruang publik juga ditujukan untuk mempengaruhi praktik politik yang berkuasa, 

melawan bentuk-bentuk hirarkis dan tradisional yang berlaku pada saat itu. Dalam 

hal ini yaitu bentukan budaya Patriarki yang menimbulkan praktik dominasi laki-

laki. Dominasi laki-laki dalam hal ini yaitu pada keputusan yang diambil dalam 

keluarga semisal pembagian kerja dan pendidikan anak. Maka perempuan 

dilarang untuk bekerja di luar rumah dan pekerjaannya pada tugas domestik. 

Sedangkan pada pendidikan anak juga ditentukan oleh laki-laki semisal pada 

biaya yang ditanggung. Ketika keterbatasan biaya menjadi masalah maka anak 



putus sekolah, karena mayoritas kaum laki-laki di Desa Pendil hanya bekerja 

sebagai buruh tani.  

Pada kehidupan masyarakat semisal kegiatan sosial juga didominasi oleh 

laki-laki dan perempuan tidak diberikan kesempatan untuk berkegiatan sosial 

karena mereka disibukkan dengan tugas domestik yang dibebankan padanya. 

Semisal kegiatan yang ada seperti pengajian dan musyawarah desa maka lebih 

didominasi oleh laki-laki.  Maka melalui budaya Dhek Kandhe’en yang dijalankan 

perempuan di Sungai Pekalen sebagai upaya perempuan untuk mempengaruhi 

kuasa wacana patriarki dalam pengambilan keputusan keluarga dan kegiatan di 

masyarakat yang didominasi laki-laki.  

Berikut peneliti dapat menyimpulkan tindakan yang diambil perempuan 

dalam mempengaruhi wacana Patriarki untuk berperan dalam pengambilan 

keputusan keluarga dan kegiatan di masyarakat. Di dalam pengambilan keputusan 

keluarga perihal pembagian kerja, perempuan kemudian beternak dan berupaya 

mencarikan pekerjaan laki-laki. Perihal pendidikan anak perempuan berupaya 

mengatur biaya sekolah, mengantar sekolah dan penentuan tempat sekolah. 

Sedangkan di dalam kegiatan masyarakat perempuan mengadakan kegiatan arisan 

dan pengajian melalui budaya Dhek Kandhe’en di Sungai Pekalen. 

 



BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Pendil, Kecamatan 

Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo dengan penelitian kualitatif dan 

menggunakan pendekatan studi kasus tentang ruang publik budaya Dhek 

Kandhe’en di Sungai Pekalen. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

penemuan – penemuan dalam penelitian ini yaitu: 

 Budaya Dhek Kandhe’en merupakan kebiasaan perempuan untuk 

berinteraksi dan berkomunikasi di Sungai Pekalen. Interaksi dan 

komunikasi yang dijalankan yaitu diskusi perempuan pada masalah 

kehidupan sehari-hari mereka baik dalam kehidupan keluarga dan di 

masyarakat. Di dalam kehidupan keluarga perempuan mendiskusikan 

keuangan keluarga, pekerjaan suami, mencari rumput bersama untuk 

pakan ternak, dan masalah pendidikan anak. Sedangkan di masyarakat 

perempuan mendiskusikan kegiatan arisan dan pengajian. 

 Di dalam menjalankan budaya Dhek Kandhe’en ada nilai-nilai dan 

motif yang dimunculkan sebagai kesepakatan bersama perempuan. 

Nilai-nilai yang dimunculkan yaitu untuk meningkatkan tali 

persaudaraan perempuan untuk saling tolong menolong dan sebagai 

tali silaturahmi perempuan untuk bertemu atau berkumpul di Sungai 

Pekalen. Sedangkan motif bersama untuk menjalankan budaya Dhek 

Kandhe’en yaitu meningkatkan kesejahteraan perempuan. Sehingga 

dari nilai-nilai dan motif yang dibentuk mempengaruhi tindakan yang 

diambil dalam kehidupan sehari-hari perempuan. 

 Pengaruh budaya Dhek Kandhe’en pada kehidupan perempuan di 

dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan dapat melawan dominasi 

laki-laki pada keputusan keluarga yang melarang perempuan untuk 



bekerja di luar tugas domestik dengan keputusan beternak di dalam 

keluarga. Mengatur keuangan keluarga untuk mengikuti arisan, 

mengatur pendidikan anak untuk biaya sekolah dan mengantarnya, 

mencarikan pekerjaan ketika suaminya sedang tidak dapat kerja. 

Sedangkan di dalam masyarakat perempuan dapat berperan pada 

kegiatan arisan dan pengajian yang kemudian mempengaruhi kuasa 

pengetahuan Patriarki yang menganggap tabu kegiatan perempuan di 

masyarakat. 

Lalu perbandingan preposisi awal dalam penelitian ini dengan hasil 

temuan data yang diperoleh bahwa Sungai Pekalen dengan budaya Dhek 

Kandhe’en merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa tempat 

Sungai Pekalen sebagai ruang maka budaya Dhek Kandhe’en juga tidak dapat 

dijalankan. Maka preposisi awal yang menyatakan bahwa fungsi Sungai Pekalen 

sebagai ruang publik yaitu ketika perempuan juga menjalankan budaya Dhek 

Kandhe’en. 

6.2 Saran 

a) Bagi Akademis 

Dari hasil penelitian yang dilakukan harapannya dapat memperkaya kajian 

keilmuan sosiologi mengenai hubungan lingkungan sungai dan 

perempuan. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu sungai juga dapat 

menjadi ruang bagi perempuan untuk mediskusikan kehidupan sehari-

harinya, menyampaikan kepentingannya dan berusaha mempengaruhi 

praktik kuasa pengetahuan budaya Patriarki yang berlaku di masyarakat. 

Hal tersebut tercipta ketika perempuan menjalankan budaya Dhek 

Kandhe’en di Sungai Pekalen. Maka dalam hal ini peneliti melihat 

bagaimana ruang publik kemudian dapat terbentuk melalui budaya Dhek 

Kandhe’en yang di jalankan oleh perempuan di Sungai Pekalen. Selain itu 

peneliti belum mengkaji pada perubahan struktural ruang publik dari teori 



Habermas, karena fokus penelitian ini lebih menekankan pada proses 

terbentuknya ruang publik itu sendiri.  

b) Bagi Masyarakat Desa Pendil 

Dari data-data yang ditemukan peneliti saat di lapangan, harapannya dapat 

menjadi masukan bagi pihak terkait yaitu masyarakat Desa Pendil baik 

pada kaum perempuan maupun laki-laki. Mengenai fungsi sungai pekalen 

yang tidak hanya dimanfaatkan sebagai kebutuhan dasar seperti mandi, 

mencuci dan sebagainya oleh perempuan. Tetapi juga sebagai media 

komunikasi perempuan melalui budaya Dhek Kandhe’en yang dijalankan, 

sehingga perempuan juga dapat berperan dalam pengambilan keputusan 

keluarga dan kegiatan di masyarakat. Dari hal tersebut maka harapannya 

kegiatan perempuan juga tidak hanya dipandang pada ranah domestik di 

masyarakat, karena peran perempuan di dalam keluarga dan masyarakat 

juga ada melalui budaya Dhek Kandhe’en yang dijalankan di Sungai 

Pekalen. 

 



DAFTAR PUSTAKA 

BUKU: 

Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

 

Bugin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Airlangga University 

Press. 

 

Bungin, B. (2007). PENELITIAN KUALITATIF Komunikasi, Ekonomi , 

Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya edisi kedua . Jakarta : Prenanda 

Media Group. 

 

Eriksen, Thomas H. 2010. Antropologi Sosial dan Budaya. Sebuah Pengantar, 

Ledalero: Maumere. 

 

Girman dan Clayton dalam Septian K. Santana. 2007. Menulis Ilmiah: Metode 

Penelitian Kualitatif. Jakarta: Obor Indonesia. 

 

Habermas, Jurgen. 2007. Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori 

Masyarakat Borjuis. Bantul : Kreasi Wacana (Judul Asli : The Structural 

Transformation of the Public Sphere : An Inquiry Into a Category of 

Bourgeois Society. Polity Press, 1989). 

 

Idrus, M. 2007. Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Yogyakarta: UII Press. 

 

Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers. 

 

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif 

Pendekatan. Jakarta: Kencana. 

 

Yin, Robert K. 2008. Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

 

 

 



 
 

2 

 

INTERNET: 

http://jurnal.uii.ac.id/index.php/JSTL/article/view/3578, diakses pada 20 April 

2017. 

 

SKRIPSI: 

Nugroho,   Prasetyo Nugroho Yuli. 2008. Makna Sungai dan Praktek pengelolaan 

Lingkungan Melalui Pendekatan Budaya. Jakarta: Universitas Indonesia. 

 

Prihartini, Tresna Bintang. 2013. Peran Sungai Terhadap Interaksi Sosial Di 

Sekitar Aliran Sungai Cidurian Kampung Kabagusan Desa Mayak 

Kecamatan Curug Bitung Lebak Banten. Jakarta: Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah.  

 

Rozalinna, Mahardhika Genta. 2011. Kesadaran Ekologis Perempuan Dalam 

Pemanfaatan Sungai Pekalen (Studi Etnometodologi Mengenai 

Ekofeminisme Sosial Di Desa Maron, Kecamatan Maron, Kabupaten 

Probolinggo). Malang: S1 Sosiologi Universitas Brawijaya. 

 

http://jurnal.uii.ac.id/index.php/JSTL/article/view/3578

	Bagian Depan
	A Bagian Depan
	penge
	pemb
	A Bagian Depan.pdf2

	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	BAB VI
	DAFTAR PUSTAKA

