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MOTTO 

 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

(QS. Al-mujadilah 11) 

 

“Keberhasilan pasukan bukan diraih dengan instan, tapi melalui 

penderitaan panjang yang dihadapinya dengan tekun.” 

(Mr. Bunny) 

 

“Don’t be upset when people talk behind your back, you have to be happy 

that you are the one in front.” 

(unknown) 

 

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru 

yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” 

 (Evelyn Underhill) 
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ABSTRAK 

Azkia Sarah Alfiana, 2019. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2019, GENDER DAN 

PEMBERDAYAAN (Studi Kasus pada Pengrajin Manik-Manik Perempuan di Desa 

Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang), Dosen Pembimbing: Dr. Dra. 

Hj. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si Dan Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si. 

 

Penelitian ini membahas tentang gender dan pemberdayaan perempuan pengrajin manik-

manik kaca di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.Pemilihan lokasi 

di Desa Plumbon Gambang dilatar belakangi oleh jumlah penduduk perempuan di desa tersebut 

lebih banyak dari pada laki-laki, yaitu 1.813 jiwa.Sedangkan untuk jumlah penduduk laki-laki 

1.675 jiwa. Dan jumlah pekerja pengrajin manik-manik kaca sebanyak 1007 pekerja, jumlah 

pengrajin perempuan 763 pekerja dan pengrajin laki-laki 244 pekerja. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif di mana dalam pengambilan data menggunakan 

wawancara sebagai data primer dan dokumen-dokumen sebagai data sekunder. Terdapat 16 

(enam belas) informan dalam penelitian ini di mana 5 (lima) informan merupakan aktor 

pemerintahan, 3 (tiga) informan merupakan pelaku usaha, dan 8 (delapan) pengrajin manik-

manik kaca perempuan. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku dilakukan dengan baik 

karena adanya penyampaian dan motivasi bagi perempuan-perempuan di Desa Plumbon 

Gambang.Tahap transformasi dilakukan dengan baik karena di dalam pelatihan tersebut 

diberikan wawasan dan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.Tahap peningkatan juga 

baik karena ada perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Faktor pendukung dari 

pemberdayaan ini adalah (1) Mendapatkan bantuan dari Pemerintah selain itu mendapatkan dana 

hibah dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (2) Mendapatkan Dana Desa setiap 2 (dua) 

tahun sekali. Sedangkan faktor penghambatnya adalah (1) Kekurangan bahan baku (2) Tenaga 

kerja yang cuti dan keluar masuk (3) Belum memiliki struktur organisasi (4) Adanya saingan di 

luar negeri. 

Kata Kunci : Pemberdayaan, Gender, Perempuan, Ekonomi Kreatif, Kerajinan Manik-Manik 
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ABSTRACT 

Azkia Sarah Alfiana, 2019. Governmet Science Study Program, Faculty of Social and Political 

Sciences, Brawijaya University Malang, Year 2019, GENDER AND EMPOWERMENT 

(Study of Female Glass Beads Cfraftsmen in Plumbon Gambang Village Gudo Distict, 

Jombang Regency), Supervisor: Dr. Dra. Hj. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si Dan Dr. M. 

Lukman Hakim, S.IP., M.Si. 

 

This study discusses gender and empowerment of women in glass bead craftsmen in Plumbon 

Gambang Village, Gudo District, Jombang Regency. The choice of location in the Plumbon 

Gambang Village on the background by the number of women in the village is more than that of 

men, which is 1,813 people. Whereas for the male population is 1,675 people. And the number of 

workers of glass beads as many as 1007 workers, the number of female craftsmen is 763 male 

workers and craftsmen 244 workers. The method used in this study is descriptive qualitative in 

which data collection uses interviews as primary data and documents as secondary data. There 

were 16 (sixteen) informants in this study where 5 (five) informants were government actors, 3 

(three) informants were business actors, and 8 (eight) female glass beads craftsmen. The stage of 

awareness raising and behavior formation was carried out well because of the delivery and 

motivation for the women in Plumbon Gambang Village. The transformation phase is done well 

because the training is given insights and facilities provided by the Regional Government. The 

improvement phase is also good because there are developments in attitudes, knowledge, and 

skills. The supporting factors of this empowerment are (1) Getting assistance from the 

Government in addition to getting a grant from the President of the Republic of Indonesia Susilo 

Bambang Yudhoyono (2) Obtaining Village Funds every 2 (two) years. While the inhibiting 

factors are (1) Lack of raw materials (2) Workers on leave and in and out (3) Not having an 

organizational structure (4) There are rivals abroad. 

Keywords: Empowerment, Gender, Women, Creative Economy, Crafting Beads  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah S.W.T. Saya memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan 

kepada-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah S.A.W, 

kepada keluarga dan kepada sahabat beliau beserta tabi’in, tabiit tabi’in dan orang-orang yang 

mengikuti jejak beliau-beliau dalam ketaatan kepada Allah S.W.T dan Rasul-Nya sampai hari 

terakhirnya kehidupan dunia, 

Puji Syukur Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan seluruh aktifitas pembelajaran diperkuliahan sampai terlaksananya 

kegiatan penelitian dan penulisan skripsi ini di tahun 2019.Skripsi ini yang berjudul Gender 

dan Pemberdayaan (Studi pada Pengrajin Manik-Manik Perempuan di Desa Plumbon 

Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang).Penulisan skripsi ini merupakan bagian 

dari tahap akhir dari proses dan tugas belajar peneliti di perkuliahan, sehingga pengerjaan skripsi 

ini sebagai bentuk pemenuhan persyaratan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) 

Ilmu Pemerintahan dengan minat Reformasi Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Brawijaya. 

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang banyak 

membantu peneliti selama kegiatan penelitian berlangsung hingga penulisan pembahasan hasil 

penelitian dapat terselesaikan.Ucapan terimakasih peneliti untuk Orang Tua.Mereka adalah 

motivasi atas terselesaikannya tugas akhir ini.Kepada Bapak dan Ibu, Ari Boedi Soepridjo, SE 

dan Elly Anna Hidayati. Terimakasih atas segala pengorbanan jiwa dan raga, serta terimakasih 

aras do’a, dukungan moral, materi, dan kasih sayang yang tidak berhenti tercurahkan. Juga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

kepada Buya selaku ayah kandung, Mas Ahmad Hamdani.Terimakasih atas segala waktu dan 

pengorbanan selama ini. 

Ucapan terimakasih juga peneliti kepada Ibu Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si 

dam Bapak Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si yang telah sabar membimbing, memberikan 

ilmu dan mengarahkan peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Beliau 

berdua adalah orang yang berjasa karena telah membimbing peneliti dengan ketulusan, 

kesabaran, ketelatenan, dan senantiasa memberikan masukan terbaik bagi peneliti. 

Selanjutnya peneliti sampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Laode 

Machdani Afala S.IP., M.A selaku ketua majelis penguji dan Ibu Tia Subekti, S.IP., MA selaku 

sekretaris majelis penguji, yang telah memberikan kritik yang konstruktif untuk terselesainya 

skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada Bapak Joko Purnomo, S.IP., MA selaku Ketua Program 

Studi Ilmu Pemerintahan dan Bapak Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing 

Akademik peneliti yang sudah membimbing perkuliahan dari semester awal sampai semester 

akhir. Juga tidak lupa kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UB yang 

telah berjasa mendidik mahasiwa-mahasiswi sampai mendapatkan gelar sarjana.Semoga 

kedepannya keberadaan kami dapat bermanfaat sebagaimana kehadiran mereka dalam dunia 

pendidikan. 

Terimakasih juga untuk Bapak Yudha Asmara selaku Kepala Desa Plumbon Gambang, 

Bapak Sugeng Widodo selaku Sekretaris Desa Plumbon Gambang, dan seluruh perangkat Desa 

Plumbon Gambang. Terimakasih untuk Bapak Sudjono dan seluruh staff Dinas Perindustrian. 

Terimakasih untuk Ibu Nuning dan seluruh staff Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Terimakasih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

untuk Bapak Nur Wakit, Bapak Suroso, dan Bapak Basuki selaku pemilik usaha manik-manik 

kaca di Desa Plumbon Gambang dan seluruh pengrajin manik-manik kaca. 

Ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga dan saudara-saudara.Om Dodik, Tante Andre, 

Ami Jazuli, Cik Tatik, Cik Is, Ami Falih, Ami Pang, dan Cik Retno yang telah memberikan 

dorongan semangat disaat peneliti mulai jatuh dan kehilangan semangat. Terimakasih untuk 

Adik-Adikku tersayang Tedy, Maura, Lionel, Ima, Nafis, Siroj, Zed, Midan, Ibrahim, Ani, Diva, 

Shihab, Mas’ud, Fuad, Nizar, Nella, Wafa, Azza, dam Nidhom yang selalu menemani dan 

menghibur. 

Terimakasih untuk sahabat-sahabat di Jombang Bani Baihaki, Sastra, Essa Ellia, Brillian 

Eka Putri, Irma Ayu, Dezar Aditya, Andalas Java, Noor Rohmat, Edo Rivaldi, serta teman-

teman Alumni Kelas IPS 1 2013 SMA PGRI 1 Jombang. Yang selalu ada dan selalu menghibur 

peneliti.Terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan skripsi Rizka Febrian, Vindyana 

Ramadhan, dan Fatimatuz Zhuroh yang sudah berjuang bersama dan saling mendukung dalam 

menyelesaikan skripsi.Juga kepada saudari Yulia Ika S.IP yang telah menemani dan membantu 

penelitian di Jombang. 

Terimakasih juga untuk teman-teman IPM C, Novie Tiara, Dini Isnanda, Valentina 

Mariama, Novarinda Adelina, dan Putry Permatasary. Terimakasih juga untuk mba Ajeng yang 

selalu membantu peneliti seluruh teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2013.Juga untuk 

rekan-rekan pengurus HIMAP periode 2014 dan periode 2015. 

Peneliti telah berupaya dengan optimal dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini sebagai 

tugas akhir pada pendidikan S1.Akan tetapi peneliti tetap memerlukan masukan dan saran yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

konstruktif sebagai upaya perbaikan dalam skripsi ini.Peneliti juga berharap jika terdapat 

kekurangan dapat dijadikan pelajaran dan perbaikan dalam penelitian selanjutnya. Akhirnya 

peneliti berharap skripsi ini dapat menjadikan sebuah manfaat yang baik bagi dunia pendidikan 

khususnya pada bidang ilmu pemerintahan dan ilmu yang lain yang relevan dengannya. 

 

 Malang 8 April 2019 

Penulis 

 

 

 

 

Azkia Sarah Alfiana 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................... i 

HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... ii 

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .......................................... iii 

MOTTO ....................................................................................................... iv 

PERSEMBAHAN ........................................................................................ v 

ABSTRAK ................................................................................................... vi 

ABSTRACT ................................................................................................. vii 

KATA PENGANTAR ........................................................................... vii-xv 

DAFTAR ISI....................................................................................... xvi-xvii 

DAFTAR BAGAN .................................................................................. xviii 

DAFTAR TABEL ..................................................................................... xix 

DAFTAR ISTILAH ........................................................................... xx-xxiii 

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

1.1 LatarBelakang .......................................................................................... 1 

1.2 Rumusan ................................................................................................ 12 

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................... 13 

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................................. 13 

1.4.1 Manfaat Akademis ........................................................................ 13 

1.4.2 Manfaat Praktis ............................................................................. 13 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 14 

2.1 Penelitian Terdahulu .............................................................................. 14 

2.2 Kajian Teoriris ....................................................................................... 25 

2.2.1 Teori Gender  25 

2.2.2 Teori Nurture ............................................................................... 26 

2.2.3 Konsep Pemberdayaan ................................................................. 28 

2.3 Alur Pikir ............................................................................................... 30 

 

BAB III METODE PENELITIAN ........................................................... 32 

3.1 Jenis Penelitian....................................................................................... 33 

3.2 Lokasi Penelitian .................................................................................... 34 

3.3 Fokus Penelitian ..................................................................................... 34 

3.4 Jenis Data ............................................................................................... 35 

3.4.1 Data Primer .................................................................................. 35 

3.4.2 Data Sekunder ............................................................................. 35 

3.5 Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 36 

3.5.1 Observasi ..................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

3.5.2 Wawancara................................................................................... 36 

3.5.3 Dokumentasi ................................................................................ 37 

3.5.4 Studi Pustaka................................................................................ 38 

3.6 Pemelihan Informan ............................................................................... 38 

3.7 Analisis Data .......................................................................................... 39 

BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN..................... 42 
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jombang ................................................. 42 

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Gudo ...................................................... 47 

4.3 Gambaran Umum Desa Plumbon Gambang .......................................... 48 

 

BAB V PEMBAHASAN ............................................................................ 60 
5.1Tahapan Pemberdayaan Perempuan ....................................................... 60 

5.1.1 Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku ............................ 61 

5.1.2 Tahap Transformasi ..................................................................... 68 

5.1.3 Tahap Peningkatan ....................................................................... 71 

5.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat ........................................... 76 

5.2.1 Faktor Pendukung ........................................................................ 76 

5.2.2 Faktor Pennghambat .................................................................... 76 

BAB VI PENUTUP .................................................................................... 78 

6.1 Kesimpulan ............................................................................................ 78 

6.2 Rekomendasi .......................................................................................... 79 

6.2.1 Untuk Pemerintah Daerah ............................................................ 79 

6.2.2 Untuk Masyarakat ........................................................................ 79 

6.2.3 Untuk Peneliti Selanjutnya .......................................................... 80 

 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 81 

LAMPIRAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

DAFTAR BAGAN 

 

Bagan 2.1 Teori Nurture .............................................................................. 28 

Bagan 2.2 Alur Pikir Penelitian ................................................................... 31 

Bagan 3.1 Tehnik Analisis Data .................................................................. 40 

Bagan 4.1 Struktut Organisasi Pemerintahan Desa Plumbon Gambang ..... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Angka Kemiskinan Kabupaten Jombang 2012-2018 .................... 4 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .................................................................... 14 

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan ................................................................. 39 

Tabel 4.1 Nama Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Jombang . 45 

Tabel 4.2 Daftar Nama Pengusaha Manik-Manik Kaca di Desa Plumbon Gambang Kecamatan 

Gudo Kabupaten Jombang .......................................................... 56 

Tabel 5.1 Poin Kelebihan Tenaga Kerja Pengrajin Manik-Manik Kaca ..... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISTILAH 

 

Budaya : Suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama 

oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari 

generasi ke generasi. Budayaterbentuk dari banyak unsur 

yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat 

istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya 

seni. 

Ekonomi : Merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari 

aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, 

distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. 

Ekspor : Penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan 

sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat 

penjualan lainnya yang telah disetujui oleh 

pihakeksportir dan importir. 

Emansipasi : Istilah yang digunakan untuk menjelaskan sejumlah usaha 

untuk mendapatkan hak politik maupun persamaan 

derajat, sering bagi kelompok yang tak diberi hak secara 

spesifik, atau secara lebih umum dalam pembahasan 

masalah seperti itu. 

Finansial : Pengertian finansial dapat mencakup beberapa aspek, 

misalnya ilmu keuangan dan aset lainnya, pengelolaan 

atau manajemen aset tersebut, dan bagaimana menghitung 

dan mengatur risiko proyeknya. Finansial berarti 

mempelajari kemampuan individu, bisnis, dan organisasi 

untuk mengelola, meningkatkan, mengalokasi, juga 

menggunakan sumberdaya moneter yang sejalan dengan 

waktu serta menghitung risiko dan menentukan 

prospek. Finansial juga dapat berarti administrasi yang 

mengelola urusan keluar masuknya uang pada sebuah 

institusi atau lembaga. Finansial sangat bergantung pada 

manajemen yang baik, terkontrol, dan dapat 

dipertanggungjawabkan pada semua pihak yang 

bersangkutan. Intinya, finansial dapat diartikan sebagai 

segala aspek yang berkaitan dengan uang. Finansial juga 

berarti segala hal yang juga meliputi perputaran dan 

pengelolaan uang, lebih singkatnya. 

Gender : Pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan 

pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang 
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ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan 

dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat 

istiadat, kepercayaan atau kebiasaan 

masyarakat. Gendertidak sama dengan kodrat. 

 

 

Industri : Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan 

baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi 

barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, 

termasuk kegiatan rancang bangun dan 

perekayasaan industri. 

Inovasi : Reka baru atau inovasi (innovation) dapat diartikan 

sebagai proses atau hasil pengembangan 

pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk 

(barang dan/atau jasa), proses, dan sistem yang baru, yang 

memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan 

(terutama ekonomi dan sosial). 

Inovatif : Kemampuan seseorang dalam mendayagunakan 

kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru. 

"Berpikir inovatif yaitu Proses berpikir yang 

menghasilkan solusi dan gagasan di luar bingkai 

konservatif."  Menghasilkan produk yang bermanfaat bagi 

masyarakat dan lingkungannya. 

Investasi  : Suatu istilah dengan beberapa pengertian yang 

berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah 

tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva 

dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada 

masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai 

penanaman modal. 

KPM : Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)  adalah anggota 

masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki 

pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk 

menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam 

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. 

Sedangkan  Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu 

strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat 

sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan 

kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara.Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan 

kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan 

kelurahan yang meliputi aspekekonomi, sosial budaya, 

politik dan lingkungan hidup melalui penguatan 

pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga 
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kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas 

masyarakat. 

Kompetitif : Kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan 

sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja 

yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada 

industri atau pasar yang sama. 

Konservasi : Pemanfaatan, pengelolaan sumber daya. 

Manajemen : Sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan 

oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai 

tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. 

Organisasi : Sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok 

orang untuk bekerjasama secara rasional dan sistematis, 

terkendali, dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 

Pada umumnya organisasi akan memanfaatkan berbagai 

sumber daya tertentu dalam rangka untuk mencapai 

tujuan, seperti; uang, mesin, metode/ cara, lingkungan, 

sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, yang 

dilakukan secara sistematis, rasional, dan terkendali. 

Pemasok : Mitra penting bagi setiap perusahaan. Saat ini, konsumen 

tidak hanya menuntut pengusaha agar bertindak sesuai 

standar dan prinsip tertentu, mereka juga semakin 

mengharapkan agar rantai pasokan perusahaan berpegang 

pada kode etik yang sama. 

Pemberdayaan : Proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif 

untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki 

situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat 

hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula 

berpartisipasi. 

Pendidikan : Suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, 

dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari 

satu genereasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, 

pelatihan, dan penelitian. 

PKK : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan PKK 

merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan 

masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang 

pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. 

Pemberdayaan Keluarga meliputi segala upaya 

Bimbingan, Pembinaan dan Pemberdayaan agar keluarga 

dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri. Tim Penggerak 

PKK adalah Mitra Kerja Pemerintah dan Organisasi 

Kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, 

perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada 

masing – masing jenjang demi terlaksananya program 
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PKK.Tim Penggerak PKK adalah warga masyarakat, baik 

laki – laki maupun perempuan, perorangan, bersifat 

sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, parpol., 

lembaga, atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, 

pelaksana, dan pengendali gerakan PKK. 

Potensi : Sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang 

sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga pada 

intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang 

masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Pada 

manusia sendiri sangat penting untuk memahami potensi 

diri sendiri, sehingga anda dapat mengembangkan 

kemampuan yang tepat dan mendapatkan hasil yang lebih 

maksimal. Dengan mengembangkan potensi diri anda 

akan menjadi lebih bermanfaat dan akan merasa lebih 

hidup apabila anda benar-benar memahami potensi diri 

dan mengembangkannya. 

Perempuan : Salah satu dari dua jenis kelamin manusia, satunya lagi 

adalah lelaki atau pria. Berbeda dari wanita, istilah 

perempuan dapat merujuk kepada orang yang telah 

dewasa maupun yang masih anak-anak. 

Produksi : Suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai 

guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan 

menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah 

bentuknya dinamakan produksi jasa. 

Produktif : Suatu kegiatan yg menghasilkan sesuatu , berupa hal baru 

yg di dapat dari membaca , benda , tulisan , dan hal baik 

lainnya. 

PROPENAS : Propenas (Program Pembangunan Nasional) adalah 

rencana program pembangunan nasional untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahunan yang ditetapkan presiden bersama 

DPR. APBN ditetapkan oleh presiden bersama 

DPR.Propenas berbeda dengan REPELITA yang disusun 

di masa orde baru. 

RPJM-Des : RPJMDes adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun, 

sesuai rentang kekuasaan seorang kepala desa untuk 

sekali masa kekuasaan. Apa saja yang akan dicapai adalah 

bagaimana mencapai adalah beberapa hal yang harus 

terjelaskan dalam RPJMDes.  

Sosialisasi : Suatu proses belajar-mengajar atau penanaman nilai, 

kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di 

masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya sesuai 

dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam 

kelompok masyarakat. 

Supermarket : Supermarket atau pasar swalayan adalah sebuah toko 

yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Kata yang 
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secara harfiah yang diambil dari bahasa Inggris ini artinya 

adalah pasar yang besar. Barang barang yang dijual 

di supermarket biasanya adalah barang barang kebutuhan 

sehari hari. 

Transformasi : Sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur 

sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan yang 

dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh 

unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan 

perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya 

melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau 

melipatgandakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Negara Indonesia telah memasuki era globalisasi dan demokrasi yang 

maju serta desentralisasi yang luas  dalam pelaksanaan otonomi daerah, tujuannya 

untuk meningkatkan pelayanan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

Masalah moral, ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, kekerasan dalam 

rumah tangga, perdangan perempuan dan anak, dan sebagainya. 

Perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia sejak awal orde baru 

tumbuh sejalan dengan kebijakan yang mengatur tentang pemerintahan daerah1. 

Dalam perkembangan seiring dengan tuntutan reformasi, maka Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan lagi 

menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Perubahan secara yuridis tersebut merupakan awal dari terbukanya pintu 

partisipasi masyarakat. 

Masalah pemberdayaan perempuan erat kaitannya dengan masalah 

ketenaga kerjaan. Hal ini terlihat ketika mencari nafkah bukan hanya masalah 

kaum laki-laki, akan tetapi perempuan juga memiliki andil di dalamnya. Seperti 

dalam bidang pertanian, kaum perempuan mempunyai kontribusi yang cukup

                                                             
1 Perdana Rahadhan dan Bahtiar Fitanto, Distribusi Kewenangan Kabupaten-Desa: Telaah Kasus 

Implementasi Otonomi Daerah, Malang, 2006 hlm 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

signifikan yaitu dari penanaman kembali, pembenihan, pemupukan, panen, pasca 

panen, pengepakan dan pemasaran. Oleh sebab itu, perempuan mempunyai peran 

penting dalam menggerakkan roda perekonomian baik di keluarga, masyarakat 

maupun dalam skala nasional. Berbagai pendapat menyatakan bahwa kegiatan 

produktif dan reproduktif perempuan pedesaan disatukan ke dalam pendapatan 

nasional bisa memberikan kontribusi sebesar 30% - 40% dari pendapatan kotor 

nasional2. 

Sesuai dengan perkembangan yang ada kemudian diarahkan untuk 

mewujudkan kemitraan sejajaran antara pria dan wanita di dalam kehidupan 

rumah tangga dan bermasyarakat. Dengan demikian sasarannya yang ditujukan 

untuk pengembangan dan mengangkat berbagai potensi yang ada pada diri wanita 

yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang 

sama. Pemerintah telah melaksanakan pemberdayaan perempuan yang hasilnya 

bisa dilihat dari adanya peningkatan peran dan kedudukan wanita di berbagai 

bidang kehidupan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintahan dalam ranka 

meningkatkan pembangunan desa. Upaya tersebut dilakukan dengan 

mengembangkan beberapa organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan 

kelompok-kelompok. Contohnya seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK). PKK adalah salah satu wadah organisasi di masyarakat desa dan 

kelurahan. Dalam hal tersebut, kaum perempuan juga punya bagian untuk terlibat 

dalam sebuah organisasi tertentu. Mereka bisa ikut berpartisipasi dalam 

pembangunan desa dengan menggerakkan partisipasi masyarakat desa. 

                                                             
2 Esrom Aritonang, Pendampingan Komunitas Pedesaan. 2011. Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 

hlm 119 
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Terkait dengan pelaksanaan pembangunan, perempuan selalu menjadi 

topik yang menarik untuk diperbincangkan, khususnya keikut sertaannya dalam 

pembangunan. Meskipun kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa potensi 

perempuan yang jumlahnya cukup besar, belum dapat dimanfaatkan seluruhnya. 

Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal, khususnya yang berkaitan dengan 

faktor sosial budaya. Pemberdayaan wanita juga merupakan upaya peningkatan 

dan pengaktualisasian potensi diri mereka agar lebih mampu mandiri dan 

berkarya, mengentaskan keterbatasan pendidikan dan keterampilan mereka, dan 

mengentaskan mereka dari ketertindasan akibat perlakuan yang diskriminatif dari 

berbagai pihak dan lingkungan sosial budaya. 

Permasalahan kemiskinan sering kali terkait dengan ketidak berdayaan dan 

kerentanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Orang miskin biasanya 

tidak memiliki daya atau kemampuan yang cukup di banyak bidang, karena tidak 

memiliki keterampilan yang mendukung untuk meningkatkan pendapatan. 

Adanya ekonomi lokal dan ekonomi kreatif merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan pada level lokal dan memiliki sasaran meningkatkan laju pertumbuhan, 

menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan, yang bersifat kreatif, 

langka, dan belum banyak dilakukan oleh orang lain, mempunyai daya jual yang 

signifikan dan mempunyai pangsa pasar domistik dan ekspor yang luas. 
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Tabel 1.1 

Angka Kemiskinan Kabupaten Jombang 2012-2018 

No Tahun 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

Presentase 

Penduduk 

Miskin  

1 2012 149,60 12,23% 

2 2013 137,50 11,17% 

3 2014 133,50 10,80% 

4 2015 133,75 10,79% 

5 2016 133,32 10,70% 

6 2017 131,16 10,48% 

7 2018 120,19 9,56% 

Sumber : Data BPS Jombang, 2019 

Dari data peneliti peroleh, setiap per tahun ada penurunan tingkat 

kemiskinan di Kabupaten Jombang dalam presentase sekitar 1,5%. Pembangunan 

di bidang ekonomi pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Indicator awal secara umum telah menggunakan bahwa adanya 

peningkatan perkapita income (pendapatan masyarakat) dan menurunnya tingkat 

kemiskinan dan pengangguran. 

Total pendapatan perkapita Desa Plumbon Gambang di sektor pertanian 

pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.757.200.00,- dari tahun 

sebelumnya sebesar Rp 3.597.200.000,- dan untuk sektor kerajinan manik-manik 

mengalami kenaikan ± Rp. 11.378.750.000,- dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 

9.250.000.000,-. Naiknya tingkat pendapatan perkapita Desa Plumbon Gambang 

tidak lepas dari berkembangnya Home Industry Kerajinan Manik-Manik dan 

sektor Pertanian juga perdagangan yang mampu menyerap tenaga kerja.3  

Di dalam penelitian ini, penelitian mengambil di Desa Plumbon Gambang 

Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tentang pemberdayaan perempuan bagian 

                                                             
3 RPJM-Desa Plumbon Gambang Tahun 2014-2018 
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pengrajin manik-manik kaca. Yang sebagian besar pengrajinnya adalah 

perempuan. Dari data yang diperoleh terdapat 1007 pengrajin, 763 pengrajin 

perempuan, dan 244 pengrajin laki-laki. 

Sebagai hasil dari pengembangan ekonomi kreatif tersebut, Desa Plumbon 

Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang berhasil masuk dalam barang 

ekspor yaitu kerajinan manik-manik. unggul dalam pengembangan budaya kreatif 

untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka mewujudkan 

peningkatan kesejahteraan rakyat yang bermartabat secara berkelanjutan. unggul 

dalam pengembangan budaya kreatif untuk mendorong pengembangan ekonomi 

kreatif dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat yang 

bermartabat secara berkelanjutan. Sejauh ini hasil produksi kerajinan manik-

manik di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Hasil 

pencapaian yang sudah tinggi. Jika di kaca Nasional sudah di Bali, Lombok, 

Jogjakarta, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Bahkan sudah mulai go 

International, kami sudah ekspor ke Negara Jepang, Malaysia, Jerman, Thailand, 

Arab Saudi, Korea, dan Belanda. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Sugeng 

Widodo selaku Sekretaris Desa Plumbon Gambang, dan sebagai penanggung 

jawab IKM Manik-Manik Kaca Gudo. 

“Ya sejauh ini hasil produk kerajinan manik-manik di Desa Plumbon 

Gambang sendiri hasilnya sudah meningkat. Jadi manik-manik 

kacanya Alhamdulillah sudah go International. Kami sudah mengirim 

manik-manik kaca sudah di Negara Jepang, Malaysia, Jerman, 

Thailand, Arab Saudi, Korea, dan Belanda. Jika di dalam negeri 

kebanayakan di daerah-daerah wisata seperti Bali dan Jogjakarta. Ada 

juga yang di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Surabaya.”4 

                                                             
4 Wawancara dengan Sugeng Widodo selaku Sekretaris Desa Plumbon Gambang pada tanggal 3 

Desember 2018, pukul 12.00 WIB. 
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Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan 

teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan antar negara. Hal itu sejalan 

dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat dan mendorong struktur 

pertumbuhan ekonomi.5 Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk 

meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuan memanfaatkan secara 

optimal sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Industri di negara-negara 

berkembang seperti Indonesia, mendapat perhatian yang cukup besar dari 

pemerintah. Adanya pandangan bahwa industri merupakan langkah awal 

pembangunan ekonomi negara berkembang menyebabkan Indonesia ikut 

mengembangkan industri di atas sektor-sektor lainnya. 

Peranan sektor industri besar maupun kecil dalam perekonomian Indonesia 

semakin besar dan penting. Industri kecil sendiri memiliki peranan yang besar 

dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya pembangunan pedesaan. 

Industri kecil dipandang mampu memberikan kekuatan dalam mewujudkan 

pembangunan, meskipun negara sedang berada dalam krisis. Hal ini dikarenakan 

industri kecil bergerak dalam pasar yang terpecah-pecah, menghasilkan produk-

produk dengan karakteristik elastisitas pendapatan tinggi, memiliki heterogenitas 

yang tinggi sehingga dapat menghasilkan produk yang beraneka ragam. Hal 

tersebut membuat industri kecil dapat bertahan dari waktu ke waktu dengan 

berbagai tantangan seperti masalah kekurangan modal, jangkauan pemasaran yang 

kurang luas, keahlian tenaga kerja yang kurang. 

                                                             
5 Tulus T.H. Tambunan, Industrilisasi di Negara Berkembang Kasus Indonesia, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2001), 41. 
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Di era globalisasi saat ini, industri besar maupun industri kecil mudah 

masuk ke dalam masyarakat, tidak ada batasan perkotaan atau pedesaan. Bahkan 

saat ini industri sudah tersebar sampai pedesaan-pedesaan. Semua industri besar 

mapun kecil, baik di perkotaan ataupun di pedesaan memiliki peranan dalam 

pembangunan ekonomi daerah. Salah satu yang memiliki peranan yang cukup 

besar untuk pembangunan perekonomian daerah adalah home industry atau bisa 

disebut industri rumah tangga. Home industry atau industri rumah tangga adalah 

sesuatu kegiatan memproduksi berupa barang dan jasa yang dilakukan di rumah 

dalam skala kecil. Industri kecil mempunyai peranan yang cukup besar dalam 

menyokong perekonomian masyarakat. 

Industri manik-manik di desa Plumbon Gambang ini menghasilkan produk 

berupa kerajinan manik-manik perhiasan dan aksesoris, seperti kalung, gelang, 

tasbih, bros, dan ikat pinggang. Kerajinan manik-manik ini diproduksi secara 

tradisional, dengan menggunakan alat yang masih sederhana. Industri manik-

manik ini belum dapat meproduksi manik-manik secara masal karena industri ini 

merupakan home industry yang menggunakan sistem produksi yang masih 

tradisional dan sederhana. Walaupun kerajinan manik-manik ini diproduksi 

terbatas, akan tetapi kerajinan manik-manik ini sudah dikenal di manca Negara. 

Pemasaran sangat perlu diterapkan dalam industri terutama industri kecil 

agar penjualan mereka meningkat, dan dapat menjalin lebih banyak lagi relasi 

eksportir swasta, dan memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah Jombang, 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Dinas Perindustrian. Selain itu pemasaran 

diperlukan agar suatu usaha memperoleh kesuksesan finansial. Kesuksesan 
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finansial sering bergantung pada kemampuan pemasaran. Kemampuan pemasar 

dalam memutuskan produk apa yang akan diciptakan, harga yang ditawarkan pada 

pelanggan, dimana produk akan dijual, bagaimana promosi yang dilakukan, 

melalui internet, iklan, atau promosi langsung. Strategi-strategi seperti itu sangat 

berpengaruh dalam kesuksesan sebuah usaha, terutama kesuksesan finansial dan 

menjaga eksistensi sebuah usaha. Selain itu, pemasaran sangat penting digunakan 

agar produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar, baik pasar dalam negeri 

maupun pasar luar negeri. 

Praktik pemasaran sebenarnya telah lama dilakukan. Pemasaran tidak 

hanya dilakukan oleh perusahaan besar, perusahaan kecil juga menggunakan 

sistem pemasaran. Bahkan saat ini, dunia non bisnis juga menerapkan sistem 

pemasaran, sekolah-sekolah, universitas, dan instansi pemerintah juga 

menggunakan sistem pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran saat ini 

diperlukan oleh semua kegiatan, baik bisnis maupun non bisnis bertujuan untuk 

mempertahankan dan mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Pemasaran 

dapat menjaga eksistensi sebuah bisnis apabila pemilik bisnis menjalankan sistem 

pemasarannya dengan baik dan benar, agar bisnis  nya dapat terus berjalan dan 

berkembang, dan sukses baik dari segi operasional maupun finansial. 

Kabupaten Jombang adalah salah satu tempat terdapatnya sentra industri 

manik-manik yang tepatnya di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo 

Kabupaten Jombang. Daerah ini dikenal sebagai sentra kerajinan manik-manik 

sejak akhir tahun 70an. Ekonomi dan pendapatan masyarakatnya sebagian banyak 

ditopang melalui mata pencaharian sebagai pengrajin manik-manik. hampir 
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sebagian dari penduduknya adalah pengrajin atau pengusaha manik-manik. dari 

manik-manik masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat dijadikan 

sebagai mata pencaharian. Banyak diantara mereka menggantungkan hidup 

dengan menjadi pengrajin yang berasal dari pecahan kaca bekas yang diolah 

menjadi sebuah barang yang bernilai ekonomis yaitu manik-manik. dapat 

dikatakan bahwa manik-manik kaca di daerah tersebut menjadi salah satu icon 

industri kreatif yang berada di Kabupaten Jombang. 

Industri kerajinan manik-manik kaca ini masih tradisional dalam 

pembuatannya. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Perindustrian yang 

sudah berupaya untuk mewadahi mereka dalam bentuk fasilitas yang telah 

tertuang dalam renstra dan program kerja. Selain itu pengrajin sendiri tidak hanya 

terpaku pada pemeran yang diadakan oleh Dinas Perindustrian. Upaya pengrajin 

di dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya melalui manik-manik yaitu dengan 

melakukan pemasaran dan penjualan produk manik-maniknua sendiri baik dengan 

direct selling melalui galeri/toko manik-manik dan juga dengan metode supply 

produk dengan mitra atau rekan kerja sama yang berada di luar daerah. 

Dalam mempertahankan eksistensinya, home industry manik-manik kaca 

melakukan praktik pemasaran yang cukup baik, yaitu melalui promosi langsung 

dan online. Hal ini karena home industry manik-manik ingin agar produknya lebih 

dikenal lagi. Hasil kerajinan atau produk yang dihasilkan dikirim hingga ke luar 

negeri seperti Malaysia, Amerika, dan Belanda. Untuk pasar dalam negeri dikirim 

seperti ke Kalimantan, Yogyakarta, Surabaya dan Bali. 

Disamping manik-manik kaca yang punya kontribusi besar terhadap 
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perkembangan ekonomi di desa Plumbon Gambang, sektor pertanian juga punya 

andil besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Dari 2 sektor tersebut 

tebentuklah lembaga ekonomi masyarakat yakni Asosiasi Pengusaha Manik-

Manik dan Aksesoris (APMA) dan Gapoktan. Dan dari 2 sektor itu pulalah pada 

tanggal 11 September 2008 Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, 

Kabupaten Jombang mendapat apresiasi berupa kunjungan Presiden RI, Bapak H. 

Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono dan bebrapa 

menteri ekonominya.6 

Dalam hal peningkatan ekonomi perempuan di Indonesia khususnya di 

daerah pedesaan, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan 

aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, 

sedikitnya kesempatan kerja, dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait 

rumah tangga. Selain itu perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu yang 

dikenal dengan istilah “triple burden of women”, yaitu perempuan harus 

melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di 

masyarakat.  

Tetapi pada saat krisis global melanda Amerika serikat pada medio tahun 

2008, krisis ini mengakibatkan efek yang sangat dahsyat di dunia. Dimulai dari 

eropa dan sekarang mulai dirasakan kawasan Asia. Indonesia sebagai eksportir 

bagi negara Amerika Serikat mulai mengalami goncangan. Permintaan yang terus 

mengalami penurunan dan bahkan diperkirakan pada tahun 2009 ini nilai ekspor 

                                                             
6 Data Desa Plumbon Gambang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

diperkirakan turun sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Sebuah kenyataan pahit 

yang harus diterima dunia usaha.  

Pada waktu masa krisis ekonomi, mereka pada waktu itu tidak terlalu 

mengharapkan bantuan dari orang lain atau bantuan dari pemerintah daerah, akan 

tetapi pada waktu itu pemerintah daerah sangat mendukung usaha ini. Di samping 

itu untuk ke depan, pemerintah daerah sangat mendukung usaha ini, tidak ada 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk merugikan pengrajin industri 

manik-manik kaca. 

Selain itu, pada saat para pengrajin manik kaca di IKM Gudo, Jombang 

yang awalnya mencapai ribuan hanya tersisa puluhan pengrajin. Masalah yang 

disebabkan sama dengan kebanyakan IKM di Indonesia lainnya, yaitu minimnya 

pengetahuan pengrajin tentang desain. Hal ini menyebabkan pengrajin tidak tahu 

bagaimana harus mengembangkan varian desain dan tetap bertahan dengan desain 

yang lama dengan cara tradisional. Karena keterbatasan tersebut, pengrajin manik-

manik kaca lebih memilih mencontoh desain yang sudah ada di pasar sehingga 

tidak jarang manik-manik buatan Jombang ini dikenali sebagai manik-manik Bali, 

Kalimantan, atau bahkan Australia. Padahal, manik-manik kaca dapat 

dikembangkan lagi berdasarkan bentuk, motif ataupun warna sehingga produk 

yang dihasilkan tidak hanya perhiasan. Manik-manik kaca dapat memberikan 

kebaruan pada material yang digunakan untuk penghias tas, struktur tas atau 

aksesoris tas dengan karakter manik kaca yang mempunyai warna mengkilap dan 

warna yang tidak mudah memudar. 
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Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul 

GENDER DAN PEMBERDAYAAN (Studi pada Pengrajin Manik-Manik 

Kaca Perempuan di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten 

Jombang) Peneliti juga tertarik pada Pemberdayaan Perempuan di Desa Plumbon 

Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Menurut informasi yang ada, 

pemberdayaan di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang 

di dalam pemberdayaan perempuannya paling maju diantara desa-desa yang 

berada di Kabupaten Jombang. 

1.2  Rumusan  

1. Bagaimana proses tahapan pemberdayaan pengrajin perempuan di 

Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan 

perempuan di dalam pengrajin manik-manik di Desa Plumbon 

Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang? 

 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis proses tahapan pemberdayaan perempuan  

pengrajin manik-manik di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo 

Kabupaten Jombang. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan 

perempuan di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten 

Jombang. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang Gender dan Pemberdayaan (Studi pada Pengrajin 

Manik-Manik Kaca Perempuan di Desa Plumbon Gambang Kecamatan 
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Gudo Kabupaten Jombang) diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

akademis maupun praktis. 

1.4.1 Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi pemberdayaan 

perempuan di desa lainnya. 

b. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan pengetahuan pada mata kuliah demografi 

politik yang diajarkan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat menambah pengalaman, pengetahuan, dan 

dijadikan sebagai masukan pada penelitian selanjutnya. 

b. Penelitian ini sebagai praktik teori yang telah didapat 

mahasiswa dan diterapkan pada penelitian lapangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dibahas mengenai 3 (tiga) bagian penting diantaranya 

yaitu studi terdahulu, kajian teori atau konsep dan alur pikir. Pertama, yaitu studi 

terdahulu di mana studi terdahulu yaitu untuk membandingkan penelitian ini 

dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kedua, kajian teori yang 

digunakan dalam penelitian, di mana dalam penelitian ini menggunakan teori 

Pemberdayaan. Ketiga, alur pikir penelitian yang nantinya akan menggambarkan 

dari konsep penelitian ini. Oleh sebab itu, maka dirasa sangatlah penting untuk 

menyajikan hasil penelitian terdahulu. 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

No 
Judul 

Peneliti 

Hasil 

Penelitian 

Titik 

Pembeda 

1 Model 

Pemberdayaan 

Perempuan Miskin 

Melalui 

Pengembangan 

Kewirausahaan 

Keluarga Menuju 

Ekonomi Kreatif di 

Kabupaten 

Karanganyar (Sri 

Marwanti, Ismi Dwi 

Astuti, 2012) 

Perempuan miskin di 

Kabupaten Karanganyar 

mempunyai peluang 

untuk mengembangkan 

kewirausahaan keluarga 

menuju ekonomi kreatif. 

Peluang-peluang yang 

ada untuk 

mengembangkan 

kewirausahaan keluarga 

menuju ekonomi kreatif. 

- Peneliti tersebut 

menggunakan konsep 

kewirausahaan dan 

kemiskinan. 

- Peneliti tersebut 

menggunakan metode 

kualitatif dan kuantitatif. 

2 Model 

Pemberdayaan 

Perempuan Miskin 

Melalui Pelatihan 

Kewirausahaan 

Berbasis Potensi 

Lokal di Kecamatan 

Wedi Kabupaten 

Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan 

didapatkan temuan 

bahwa masih terdapat 

banyak perempuan 

miskin di kecamatan 

Wedi yang membutuhkan 

penanganan kusus dalam 

Peneliti tersebut 

menggunakan konsep 

kewirausahaan dan 

kemiskinan. 
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Klaten (Agung 

Utama, Titien Hera 

Widi Handayani, 

2013) 

rangka pengentasan 

kemiskinan yang dialami. 

Diliat dari profil 

perempuan miskin di 

kecamatan Wedi, 

diketahui bahwa mereka 

masih tinggal di rumah 

yang tidak layak huni, 

memiliki akses 

pendidikan yang terbatas 

serta pendapatan yang 

rendah. Kondisi 

demikian menjadikan 

mereka terbelenggu 

dalam lingkaran 

kemiskinan. 

3 Pemberdayaan 

Ekonomi 

Masyarakat oleh 

Perempuan Melalui 

Usaha Kripik di 

Dusun Sumberwatu 

Desa Sabirejo 

Kecamatan 

Prambanan 

Kabupaten Sleman 

(Muh. Jamil, 2015) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa : 

- Proses pemberdayaan 

ekonomi meliputi usaha 

industri kecil oleh Ibu 

Sri Lestari, 

Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat, 

Proses Pemberdayaan. 

- Hasil pemberdayaan 

ekonomi masyarakat 

oleh Ibu Sri Lestari 

meliputi peningkatan 

ekonomi masyarakat, 

hasil usaha 

pemberdayaan. 

Peneliti tersebut 

menggunakan konsep 

pemberdayaan ekonomi 

perempuan dan pengertian 

industri kecil. 

4 Aisyiah dan 

Ekonomi Kreatif: 

Usaha 

Pemberdayaan 

Perempuan Melalui 

Pengembangan 

Kewirausahaan 

Keluarga di 

Kecamatan 

Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo 

(Puspita Handayani, 

2016) 

- Penguatan jejaring 

antar sesama 

perempuan pelaku 

usaha dengansub 

koperasi binaan 

Koperasi di bawah 

naungan Aisyiyah, 

khususnya dalam upaya 

peningkatan omset 

usaha maupun kualitas 

produk.  

- Mengembangkan 

budaya kerja “learning 

by doing” (belajar 

sambilbekerja) antar 

sesama perempuan 

Peneliti tersebut 

menggunakan pengertian 

Gerakan Qoryah Thayyibah. 
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pelaku usaha dengan 

usahawan lain, 

sehingga mereka 

mampu saling belajar 

satu dengan yang lain, 

saling bertukar 

informasi dan 

ketrampilan, saling 

menguatkan satu 

dengan yang lain. 

- Membangun iklim 

kebersamaan dalam 

bekerja, sehingga 

muncul motivasi 

bersama untuk 

mengembangkan usaha.  

- Membangun kreativitas 

pada sebagian 

perempuan pelaku 

usaha dan kreativitas 

tersebut ditularkan 

kepada sesama 

perempuan pelaku 

usaha 

5 Memberdayakan 

Perempuan Melalui 

Ekonomi Kreatif 

(Zahairani, 2016) 

- Telah 

dikembangkannya pola 

kerja “Bapak Angkat” 

yang dilakukan oleh 

usahawan lokal dalam 

menampung kegiatan 

usaha ekonomi kreatif 

perempuan. 

- Telah dilakukan 

penguatan jejaring antar 

sesama perempuan 

pelaku usaha dengan 

usahawan lokal, 

khususnya dalam upaya 

peningkatan omset 

usaha maupun kualitas 

produk. 

- Telah terbangun iklim 

kebersamaan dalam 

bekerja, sehingga 

muncul motivasi 

bersama untuk 

mengembangkan usaha. 

Telah terbangun 

Penulis tersebut 

menggunakan konsep 

kewirausahaan. 
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kreativitas pada sebagian 

perempuan miskin pelaku 

usaha dan kreativitas 

tersebut ditularkan 

kepada sesama 

perempuan miskin pelaku 

usaha. 

6 Pemberdayaan 

Perempuan Berbasis 

Ekonomi Kreatif di 

Bank Sampah 

Surolaras Suronatan 

Ngampilan 

Yogyakarta (Mega 

Widya Saraswati, 

2017) 

- Sosialisasi untuk 

menyadarkan peran 

perempuan dan 

menjelaskan 

pemberdayaan yang ada 

di bank sampah 

Surolaras. 

- Pelatihan anggota 

terbagi menjadi 

pelatihan menabung 

dan pelatihan 

keterampilan, pelatihan 

menabung lebih 

diminati oleh anggota 

daripada pelatihan 

keterampilan, karena 

menurut anggota bank 

sampah Surolaras, 

kegiatan menabung 

lebih menguntungkan 

daripada keterampilan. 

Pemberian modal dan 

kesempatan kepada 

anggota, modal yang 

diberikan kepada 

anggota berupa bahan 

sampah untuk 

pembuatan kerajinan 

dan peralatan 

pendukung lainnya. 

Peneliti tersebut tidak 

menggunakan teori tetapi 

menggunaka 2 (dua) konsep 

yaitu pemberdayaan dan 

ekonomi kreatif. 

7 Strategi 

Pengembangan 

Ekonomi Kreatif 

(Studi Kasus 

Kelompok Wanita 

Tani (KWT) 

Karanglo Makmur di 

Dusun Karanglo 

Desa Sukoharjo 

Kabupaten Sleman) 

- Sebanyak 92,5% 

responden merasa 

mempunyai kinerja 

tinggi dan 7,5% 

responden 

mmempunyai kinerja 

sangat tinggi terhadap 

organisasi Kelompok 

Wanita Tani (KWT) 

Karanglo Makmur. 

- Peneliti tersebut tidak 

menggunakan teori tetapi 

menggunakan 2 (dua) 

konsep yaitu kinerja dan 

strategi. 

- Peneliti tersebut 

menggunakan kuantitatif. 
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(Zuhdi Syaiful 

Anhar, 2017) 

Strategi yang tepat 

untuk pengembangan 

usaha ekonomi kreatif 

Kelompok Wanita Tani 

(KWT) Karanglo 

Makmur adalah strategi 

konsentrasi melalui 

integrasi horizontal. 

Strategi tersebut 

kemudian 

dikembangkan melalui 

analisis matrik SWOT 

sehingga diperoleh 

bahwa startegi 

pengembangan 

ekonomi kreatif yang 

tepat untuk diterapkan 

pada KWT Karanglo 

Makmur yakni dengan 

mengembangkan semua 

produk olahan hasil tani 

agar mampu menjadi 

produk unggulan dan 

memperluas pasar. 

 Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2018). 

 

Tabel di atas merupakan penelitian terdahulu yang akan peneliti 

bandingkan dengan penelitian skripsi ini. Adapun kesamaan dari penelitian 

terdahulu yang terkait dengan pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi kreatif 

ini. Pertama, yang dilakukan oleh Sri Marwanti dan Ismi Astuti yang berjudul 

Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan 

Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar.1 

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan 

perempuan berbasis ekonomi kreatif. Metode yang digunakan adalah kualitatif 

                                                           
1 Sri Marwanti dan Ismi Astuti. Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan 

Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar. 2012. Solo : 

Universitas Sebelas Maret. https://core.ac.uk/download/pdf/12346271.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

dan kuantitatif. Perbedaan yang lainnya adalah tempatnya di Kabupaten 

Karangannyar. 

Di dalam penelitian tersebut membahas tentang potensi perempuan miskin 

dalam mengembangkan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif untuk 

memberdayakan perempuan miskin. Mengkaji hambatan pengembangan 

kewirausahaan, menganalisis kebijakan penanggulangan kemiskinan bagi 

perempuan miskin, merumuskan model pemberdayaan perempuan miskin melalui 

pengembangan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif. Kebijakan 

ataupun program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar 

dilakukan melalui berbagai macam kegiatan seperti: peningkatan akses 

perempuan terhadap pengetahuan dan ketrampilan tentang manajemen, informasi 

pasar, modal usaha, pembentukan kelompok usaha, peningkatan pendapatan dan 

usaha, pengorganisasian wanita dalam kelompok, pengurangan beban kerja, 

peningkatnya partisipasi aktif wanita dalam perencanaan usaha. Dengan demikian, 

kebijakan dan program yang dilakukan baru menempatan perempuan sebagai 

obyek kegiatan dan sebatas memobilitasi sumber-sumber yang ada tanpa 

menekankan pada upaya membangun kesadaran kritis perempuan miskin untuk 

bangkit dari keterpurukannya dan berupaya mengembangkan inovasi dan 

kreatifitas dalam mengembangkan kewirausahaaan keluarga. 

Kedua, Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pelatihan 

Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten2 

                                                           
2  Agung Utama dan Titien Hera Widi Handayani. Model Pemberdayaan Perempuan Miskin 

Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. 
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oleh Agung Utama dan Titien Hera Widi Handayani. Penelitian tersebut hampir 

sama dengan penelitian sebelumya. Penelitian tersebut sama-sama membahas 

tentang pemberdayaan perempuan melalui ekonomi kreatif. Pembedanya adalah 

terletak pada tempatnya serta teori dan konsepnya. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan didapatkan temuan bahwa masih terdapat banyak perempuan miskin di 

kecamatan Wedi yang membutuhkan penanganan khusus dalam rangka 

pengentasan kemiskinan yang dialami. Dilihat dari profil perempuan miskin di 

kecamatan Wedi, diketahui bahwa mereka masih tinggal di rumah yang tidak 

layak huni, memiliki akses pendidikan yang terbatas serta pendapatan yang 

rendah. Kondisi demikian menjadikan mereka terbelenggu dalam lingkaran 

kemiskinan. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Jamil yang berjudul 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Perempuan Melalui Usaha Kripik di 

Dusun Sumberwatu Desa Sabirejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman.3 

Di dalam penelitian ini sama membahas tentang pemberdayaan perempuan. Sama 

menggunakan konsep pemberdayaan, metode yang digunakan sama yaitu 

kualitatif. Perbedaan yang lain adalah peneliti tersebut tidak menggunakan teori. 

Pembahasan dalam penelitian tersebut adalah proses dari pemberdayaan 

ekonomi masyarakat oleh perempuan melalui usaha kripik di Dusun Sumberwatu 

Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Proses pemberdayaan 

                                                                                                                                                               
2013. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 

http://eprints.uny.ac.id/22251/1/14.%20Draft%20Artikel.pdf 
3  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Perempuan Melalui Usaha Kripik di Dusun 

Sumberwatu Desa Sabirejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. 2015. Yogyakarta: 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. http://digilib.uin-

suka.ac.id/16253/1/10230059_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf 
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tersebut membentuk usaha industri kecil yang didirikan oleh Ibu Sri Lestari. Di 

dalam industri milik Ibu Sri Lestari mendapatkan motivasi-motivasi agar bisa 

meningkatkan pemberdayaan perempuan di Dusun Sumberwatu Desa Sambirejo 

Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Hasil dalam pemberdayaan ekonomi 

dapat  meningkatkan ekonomi masyarakat dan dapat mengembangkan 

peningkatan pendapatan masyarakat miskin. 

Keempat, Aisyiah dan Ekonomi Kreatif: Usaha Pemberdayaan Perempuan 

Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga di Kecamatan Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo 4  Oleh Puspita Handayani. Penelitian tersebut membahas 

tentang ekonomi kreatif usaha pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan. 

Sedikit berbeda dengan bahasan-bahasan sebelumnya karena di penelitian tersebut 

berada di dalam naungan organisasi aisyiah. Aisyiah merupakan organisasi 

kemasyarakatan perempuan Muhammadiyah yang bergerak di dalam bidang 

social keagamaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif, 

konsep yang digunakan sama yaitu konsep ekonomi kreatif dan pemberdayaan.  

Bahasan dari peneliti tersebut adalah peluang-peluang aisyiah cabang 

Tanggulangin dalam mengembangkan kewirausahaan keluarga untuk 

mewujudkan ekonomi kreatif. Adanya bahan baku yang melimpah berupa ikan 

mujahir dan ikan gabus sebagai olahan produk. Keterampilan membuat ikan 

mujahir dan ikan gabus turun temurun meskipun secara konvesional termasuk 

pemasaran. Koperasi Aisyiyah pada tiap ranting dibawah binaan Koperasi 

                                                           
4 Puspita Handayani. Aisyiah dan Ekonomi Kreatif: Usaha Pemberdayaan Perempuan Melalui 

Pengembangan Kewirausahaan Keluarga di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. 2016. 

Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. http://eprints.umsida.ac.id/135/1/Puspita_383-

393%20fix.pdf 
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Sakinah (Pimpinan Daerah Aisyiyah Sidoarjo) yang bekerjasama dengan Majelis 

Ekonomi mengadakan binaan-binaan berkitan dengan ketrampilan pengolahan 

dan pemasaran. 

Kelima, penelitian yang berjudul Memberdayakan Perempuan Melalui 

Ekonomi Kreatif 5  oleh Zahairani. Peneliti tersebut hampir sama membahas 

tentang pemberdayaan perempuan melalui ekonomi kreatif, sama menggunakan 

metode kualitatif. Pembedanya adalah peneliti tersebut juga membahas tentang 

kemiskinan. Dan peneliti tersebut tidak menggunakan teori, hanya menggunakan 

konsep. Yaitu konsep ekonomi kreatif dan kemiskinan. 

Pembahasan peneliti tersebut adalah peluang-peluang yang ada untuk 

mengembangkan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif antara lainnya 

seperti, tempat penelitian sudah adanya usaha pertanian yang dikembangkan 

secara luas disekitar tempat tinggalnya. Adanya perkembangan usaha tanaman 

hias yang telah merambah. Telah berkembangnya berbagai macam aneka 

kerajinan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai cindera mata. 

Berkembangnya berbagai macam kelompok-kelompok kerja yang  mengolah 

sampah rumah tangga menjadi pupuk. Ada perkembangan dalam usaha 

pengembangan bio gas melalui pemanfaatan kotoran ternak. Telah berkembang 

berbagai macam makanan tradisional sebagai jajanan oleh-oleh khas lokal. 

Perempuan wirausaha juga dinilai lebih bertanggung jawab dan profesional dalam 

mengelola keuangan. Pemerintah maupun perbankan pun telah mendukung para 

wirausahawan dan wirausahawati melalui pemberian akses keuangan. Akses 

                                                           
5  Zahairani. Memberdayakan Perempuan Melalui Ekonomi Kreatif. 2016. Aceh: Universitas 

Almuslim Bireuen. https://journal.unimal.ac.id/visi/article/download/233/186 
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tersebut diharapkan dapat memberi kesempatan bagi para wirausaha dalam 

mengembangkan usahanya. 

Keenam, Pemberdayaan Perempuan Berbasis Ekonomi Kreatif di Bank 

Sampah Surolaras Suronatan Ngampilan Yogyakarta 6  oleh Mega Widya 

Saraswati. Penelitian hampir sama dengan penelitian peneliti yaitu pemberdayaan 

perempuan berbasis ekonomi kreatif, hanya saja pembedanya adalah kerajinannya 

dan tempatnya. Konsep yang digunakan juga sama yaitu konsep pemberdayaan 

dan konsep ekonomi kreatif. Metode penelitian sama menggunakan kualitatif. 

Tetapi peneliti tersebut tidak memakai teori, hanya memakai konsep saja. 

Di dalam peneliti tersebut membahas tentang proses pemberdayaan di 

wilayah Notoprajan bahwa Bank Sampah Surolaras mengembangkan 

pemberdayaan perempuan melalui tiga proses yaitu; pertama, proses pemihakan 

melalui sosialisasi. Sosialisasi ini membuka pandangan perempuan bahwa 

perempuan tidak harus selalu di rumah dan mengurus urusan rumah. Kedua, 

pelatihan sumber daya manusia dan penyiapan sistem bank sampah Surolaras. 

Penyiapan digunakan untuk melatih anggota bank sampah Surolaras dalam 

mengembangkan bank sampah. Pada tahapan ini terjadi pula pengembangan 

komponen menabung, yang hanya plastik dan sampah organik lainnya, pada tahun 

2014 berkembang dan bank sampah Surolaras menerima minyak jelantah sebagai 

salah satu barang yang boleh ditabung di bank sampah Surolaras. 

                                                           
6 Mega Widya Saraswati. Pemberdayaan Perempuan Berbasis Ekonomi Kreatif di Bank Sampah 

Surolaras Suronatan Ngampilan Yogyakarta. 2017. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. http://digilib.uin-suka.ac.id/28871/1/13250093_BAB-I_IV-atau-

V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf 
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Ketiga, pemberian modal usaha dan kesempatan promosi bagi usaha 

anggota bank sampah Surolaras. Bank sampah Surolaras memberikan modal 

berupa bahan kerajinan dari sampah, serta memberikan modal berupa bahan 

kerajinan dari sampah, serta memberikan kesempatan kepada anggota untuk 

mempromosikan barangnya melalui pameran yang diikuti bank sampah Surolaras. 

Terakhir, ketujuh adalah Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Studi 

Kasus Kelompok Wanita Tani (KWT) Karanglo Makmur di Dusun Karanglo Desa 

Sukoharjo Kabupaten Sleman) 7  oleh Zuhdi Syaiful Anhar. Penelitian tersebut 

hamper sama yaitu mengenai ekonomi kreatif. Perbedaannya peneliti tersebut 

lebih tentang mendeskripsikan kinerja anggota kelompok kerja wanita. Dan 

metode yang digunakan oleh peneliti tersebut adalah kualitatif dan kuantitatif. 

Bahasan peneliti tersebut antara lain: (1) Sebanyak 92,5% responden 

merasa mempunyai kinerja tinggi dan 7,5% responden mmempunyai kinerja 

sangat tinggi terhadap organisasi Kelompok Wanita Tani (KWT) Karanglo 

Makmur (2) Strategi yang tepat untuk pengembangan usaha ekonomi kreatif 

Kelompok Wanita Tani (KWT) Karanglo Makmur adalah strategi konsentrasi 

melalui integrasi horizontal. Strategi tersebut kemudian dikembangkan melalui 

analisis matrik SWOT sehingga diperoleh bahwa startegi pengembangan ekonomi 

kreatif yang tepat untuk diterapkan pada KWT Karanglo Makmur yakni dengan 

mengembangkan semua produk olahan hasil tani agar mampu menjadi produk 

unggulan dan memperluas pasar. 

                                                           
7 Zuhdi Syaiful. Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Kelompok Wanita Tani 

(KWT) Karanglo Makmur di Dusun Karanglo Desa Sukoharjo Kabupaten Sleman). 2017. 

Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 

http://eprints.uny.ac.id/52994/1/Skripsi%2013804244007%20Zuhdi%20Syaiful%20Anhar.pdf 
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2.1   Kajian Teoritis 

2.2.1 Teori Gender 

Kata gender secara etimologis dalam Bahasa Indonesia berasal dari 

Bahasa Inggris, yaitu ‘gender’. Apabila dilihat dalam kamus Bahasa Inggris, tidak 

secara jelas dibedakan pengertian antara sex (jenis kelamin antara laki-laki dan 

perempuan). Oleh sebab itu kajian analisis gender menjadi suatu analisis yang 

sangat penting dalam ilmu-ilmu sosial8. 

Gender berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai makna jenis kelamin 

(John M. Echols dan Hassan Sadly, 1983). Jadi secara umum, pengertian gender 

adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dikaji 

berdasarkan nilai dan perilakunya. Sedangkan dalam Women Studies Ensiklopedia 

dijelaskan pula mengenai gender, yang merupakan suatu konsep kultural, yang 

berupaya untuk membuat distinction atau pembedaan dalam hal peran, perilaku 

tanggung-jawab, mentalitas, dan karakteristik emosional dari perempuan dan laki-

laki yang9 berkembang dalam masyarakat. 

Istilah ‘gender’ yang berarti sifat atau karakter yang melekat pada kedua 

jenis kelamin yang dikonstruksi secara sosial budaya. Oleh sebab itu, kata 

“gender” dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung 

jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) 

sosial budaya, yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar 

                                                           
8 Alifiulahtin Utaminingsih. Gender dan Wanita Karir. 2017. Malang: UB Press, hlm. 2 
9 Ibid, hlm. 7 
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manusia dalam masyarakat yang tidak bersifat kodrati. Oleh sebab itu, gender 

bervariasi dari satu daerah atau tempat ke tempat lain dan satu waktu ke waktu 

berikutnya.10  

2.2.2 Teori Nurture 

Teori nurture beranggapan bahwa perbedaan relasi gender antara laki-laki 

dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis semata melainkan oleh 

bentukan atau memunculkan anggapan bahwa peran sosial yang selama ini 

dianggap sudah baku dan dipahami sebagai doktrin keagamaan, sesungguhnya 

bukanlah kehendak atau kodrat Tuhan, dan tidak juga sebagai produk determinasi 

biologis melainkan sebagai produk kontruksi sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai 

bias gender yang banyak teradi di masyarakat patriarkhi diwarnai oleh faktor 

biologis, yang sesungguhnya tidak lain adalah konstruksi budaya masyarakat. 

Teori ini lebih memandang pembedaan laki-laki dan perempuan sebagai 

hasil rekayasa konstruksi sosial budaya dan bukan kodrati, sehingga menghasilkan 

peran, fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Kajian secara sosiologis 

memunculkan gerakan feminisme, yaitu aliran atau gerakan kaum perempuan 

yang fokus utamanya pada aktivitas pemberdayaan perempuan (mengakomodir 

potensi-potensi perempuan secara optimal) agar kedudukannya setara dengan laki-

laki di segala bidang yang dikenal dengan emansipasi wanita11. Penjelasan teori 

tersebut secara konseptual adalah sebagai berikut ini : 

 

                                                           
10 Ibid, hlm. 8 
11 Ibid, hlm. 19-20 
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Sumber : Gender dan Wanita Karir, 2019 

 

2.2.3 Konsep Pemberdayaan 

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan 

masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan potensi yang 

dimiliki serta mengembangkan potensi tersebut menjadi tindakan nyata. 

Pemberdayaan merupakan salah satu upaya untuk menghadapi persoalan 

kependudukan terkait dengan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Salah 

satu persoalan yang sampai saat ini menjadi persoalan kependudukan adalah 

permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan12. 

Pemberdayaan berasal dari istilah Bahasa Inggris yaitu “empowerment” 

yang artinya “pemberkuasaan” dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan 

(power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung13. Jika menurut Edi 

                                                           
12 Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif. 2007. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm 41-42. 
13  Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi 

Pembangunan Berbasis Kerakyatan. 2011. Bandung: Humaniora, hlm 96 
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Suharto, pemberdayaan masyarakat didefiniskan sebagai tindakan sosial di mana 

penduduk sebuah komunitas mengorganisasi diri dalam membuat perencanaan 

dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi 

kebutuhan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya14. 

Sebagaimana disampaikan di muka bahwa proses belajar dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang 

harus dilalui tersebut adalah meliputi15 : 

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar 

dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 

2. Tahap transformasi kemampuan berupa berupa wawasan dan 

memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di 

dalam pembangunan. 

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan 

sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk 

mengantarkan pada kemandirian. 

 

 

Menurut Riant Nugroho, tujuan dari program pemberdayaan perempuan 

adalah16: 

1) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri 

dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) 

agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi 

selama ini. 

2) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, 

untuk  meningkatkan posisi tawar – menawar dan keterlibatan 

dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, 

maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. 

3) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola 

usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar 

untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun 

untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri. 

4) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat 

lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat 

                                                           
14 Edi Suharto, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. 2005. Bandung: PT Refika 

Aditama, hlm 60. 
15 Ambar Teguh Sulistiyani. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. 2017. Gava Media: 

Yogyakarta, hlm. 83 
16 Riant Nugroho, Public Policy. 2008. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah 

tempat tinggalnya. 

2.3 Alur Pikir 

Semua penelitian memerlukan kerangka pikir sebagai pijakan dalam 

menentukan arah penelitian supaya penelitian terfokus. Pada penelitian mengenai 

Gender dan Pemberdayaan (Studi Kasus pada Pengrajin Manik-Manik Perempuan 

di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang) kali ini, 

penulis menggambarkan alur pikir sebagai berikut : 
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Bagan 2.2 

Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tahap pemberdayaan pengrajin perempuan di Desa Plumbon Gambang 

Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. 

2. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan perempuan di dalam 

pengrajin manik-manik di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo 

Kabupaten Jombang. 

RPJM – Des No. 01 

Tahun 2014 Tentang 

Potensi Unggulan Desa 

Teori Gender: Nurture 

Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi 

Tahap Pemberdayaan, Sulistiyani : 

1. Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku: 

Penyadaran dilakukan dengan cara kegiatan pembinaan 

oleh beberapa pihak pemerintahan. Seperti pemerintahan 

Desa dari anggota PKK, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat, dan Dinas Perindustrian. 

2. Tahap Transformasi: Pemberdayaan Perempuan melalui 

kerajinan manik-manik kaca yang dilaksanakan di Desa 

Plumbon Gambang merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan, tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Tahap Peningkatan: Mengembangkan pemberdayaan 

perempuan di Desa Plumbon Gambang memasukkan 

program pelatihan kerajinan manik-manik di dalam PKK. 

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

Pemberdayaan Perempuan Pengrajin 

ManikManik di Desa Plumbon Gambang 

Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang 

1. Faktor Pendukung: mendapatkan bantuan 

dari pemerintah. Seperti dana dan 

peralatan (kompor sentrong dan kompor 

cetak). Mendapatkan dana hibah dari 

Bapak Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono 

2. Faktor Penghambat: Kekurangan bahan 

baku, Tenaga kerja yang cuti dan 

keluar masuk, Belum memiliki 

struktur organisasi, Adanya saingan 

di luar negeri. 
3.  

Pemerintah Kabupaten Jombang  melakukannya melalui 

kebijaksanaan dan penyusunan program pemberdayaan industri kecil 

serta pemberian kebebasan yang cukup besar, ataupun suatu usaha 

pembangunan berencana di mana memberi peranan dalam  

pengarahan serta melakukan secara tidak langsung untuk merangsang 

perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Desa Plumbon 

Gambang.   

Hasil program pemberdayaan perempuan melalui kerajinan manik-

manik kaca ini antara lain berubahnya aktivitas para ibu-ibu rumah 

tangga yang awalnya hanya mengurus keluarga di rumah  saja, 

setelah adanya pemberdayaan tersebut aktivitas ibu rumah tangga 

mulai berubah. Di mana saat ini mereka telah mempunyai aktivitas 

menghias manik-manik kaca, dan telah menjadikan para ibu rumah 

tangga menjadi mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada 

suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 

Sumber: Hasil dari olahan Peneliti, 2019 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan oleh 

peneliti. I Made Wirartha metode penelitian adalah “Suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan 

penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, 

menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-

gejala secara ilmiah.”1 Penelitian (research) merupakan rangkain kegiatan ilmiah 

dalam rangka  pemecahan suatu permasalahan. 2  Metode penelitian yang 

digunakan antara lain yaitu, jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, 

jenis data, teknik pengumpulan data, pemilihan informan, analisis data dan 

sistematika penulisan. Metode yang digunakan penulis dalam melakukan 

pengumpulan data ialah dengan empat metode. Diantaranya adalah observasi, 

wawancara, dokuemntasi, dan studi pustaka. Dari metode tersebut penulis 

gunakan dengan tujuan agar dapat memudahkan dalam penggunaan dan 

pengolahan data. Selanjutnya  akan penulis deskripsikan satu-persatu secara detail 

dari masing-masing metode yang penulis gunakan. 

 

 

                                                           
1 I Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis. Yogyakarta : Andi. 

Hlm 68 
2 Saifudin Azwar. Metode Penelitian. Yogyakarta  : Pustaka Pelajar, 2001. Hlm 1 
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3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti untuk mengetahui Gender dan Pemberdayaan 

(Studi pada Pengrajin Manik-Manik Kaca Perempuan di Desa Plumbon Gambang Kecamatan 

Gudo Kabupaten Jombang) yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini lebih mengarah dan 

mengutamakan kualitas analisis dan interpretasi data. Metode penelitian kualitatif sebagaimana 

yang diungkapkan Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.3 

Selain itu, metode penelitian kualitatif menurut Syaodih Nana adalah cara untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, 

persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.4 Sesuai dengan studi kasus yang 

ada maka selain mengumpulkan data dalam bentuk data, tetapi juga mengamati langsung yang 

terjadi di lapangan yaitu di  desa Plumbon Gambang. Metode kualitatif dengan pendekatan studi 

deskriptif analitik yang dipakai dalam penelitian ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Sugiyono adalah metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang 

mengandung makna.5 

Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang hendaknya menjadi 

pedoman oleh peneliti, sebagaimana yang dikonstantir oleh Bogdan dan Biklen bahwa 

karakteristik penelitian kualitatif diantaranya6 : 

                                                           
3 L.J. Maleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi : Bandung : PT Remaja Rosdakarya , 2011. hlm 4 
4 Sukmadinata, Nana syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Rosdakarya, 2007. Hlm 60. 
5 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung : C.V Alfabeta, 2012. hlm 3 
6 Bogdan, Robert C. Dan Biklen Kopp Sari, Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and 

Methods. Allyn and Bacon, Inc : Boston London. dalam Agustinus Ufi, Universitas Pendidikan Indonesia 

Tahun2013.  
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1. Peneliti sendiri sebagai instrumen utama untuk mendatangi secara langsung sumber 

data. 

2. Mengimplementasikan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih cenderung 

kata-kata dari pada angka. 

3. Menjelaskan bahwa hasil penelitian lebih menekankan kepada proses tidak semata-

mata kepada hasil. 

4. Melalui analisis induktif, peneliti mengungkapkan makna dari keadaan yang terjadi. 

5. Mengungkapkan makna sebagai hal yang esensial dari pendekatan kualitatif. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten 

Jombang. Lokasi penelitian yang dijadikan peneliti sebagai tempat penelitian adalah Balai Desa 

Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK), Dinas Perindustrian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan beberapa toko manik-manik 

kaca yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Dalam proses penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti adalah jumlah informan bisa berubah atau bertambah. 

3.3 Fokus Penelitian 

Setiap peneliti pasti mempunyai fokus dalam meneliti satu hal agar peneliti yang diteliti 

tidak menyimpang dari judul yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu peneliti di sini fokus untuk 

membahas tentang Gender dan Pemberdayaan (Studi pada Pengrajin Manik-Manik Kaca 

Perempuan di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang). 

3.4 Jenis Data 

Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexi J. Moleong dalam jurnal Djaelani yang berjudul 

Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif 7 , yaitu  sumber data utama dalam 

                                                           
7 Aunu Rofiq Djaelani, “Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif”, E-journal Ikip dalam www.e-

journal.ikip-veteran.ac.id, Volume XX, Nomor 1 (Maret 2013), hlm. 83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-journal.ikip-veteran.ac.id/
http://www.e-journal.ikip-veteran.ac.id/


34 

 

 

 

penelitian kualitatif adalah kata- kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lainnya. Dalam penelitian kualitatif mengasilkan dua jenit data, antara lain : 

3.4.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoeh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat, untuk 

pertama kali. Moleong mengemukakan data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang 

yang diamati atau diwawancarai yang didapat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video 

atau audio tape, pengambilan foto atau film8. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, 

misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder 

merupakan data pendukung dari data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi 

literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang 

berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari 

internet. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ada 4, yaitu observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. 

 

 

                                                           
8 Lexy Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya : Bandung. Hlm 157 
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3.5.1 Observasi 

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan percatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung dan 

tidak langsung. Adapun observasi langsung memiliki makna pengumpulan data dengan cara 

pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang 

pelaksanannya langsung pada tempat di mana suatu peristiwa, keadaan, atau situasi sedang 

terjadi. Berbanding terbalik dengan observasi langsung, maka observasi tidak langsung adalah 

pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatuperistiwa yang diselidiki. 

Misalnya, peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide, atau rangkaian foto . 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara di sini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari 

narasumber. Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut9. 

Sulitnya untuk mendapatkan informasi resmi maka metode ini digunakan. Ada dua jenis 

wawancara yang dikemukanan oleh Patton berdasarkan perencanaan pertanyaan, yaitu : 

“wawancara informal, pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan wawancara 

baru terbuka”10. 

Disini penulis menggunakan metode wawancara informal, maka setelah melakukan 

wawancara penulis segera mencatat poin-poin yang disampaikan oleh responden agar dapat 

                                                           
9Ibid., Hlm 186 
10Ibid., Hlm 187 
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disusun dengan sistematis. Oleh sebab itu, metode wawancara digunakan peneliti dalam 

pelaksanaan penelitian agar informasi yang didapat tidak hanya sebatas informasi publik. 

3.5.3 Dokumentasi  

Dokumentasi menjadi salah satu proses untuk menunjang proses pelaporan penelitian. 

Menurut Sugiyono Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, bisa berbentuk catatan 

harian, foto, gambar, dan sejarah kehidupan11. Tetapi dokumentasi yang peneliti maksud disini 

bukan hanya sekedar dokumentasi pengambilan gambar atau hanya sekedar foto, melainkan juga 

berupa dokumen. 

Dalam metode ini peneliti mencari data-data mengenai variabel yang berupa catatan 

transkip, agenda dan sebagainya dimana itu merupakan sebuah dari dokumentasi yang dimiliki 

oleh intansi terkait. Metode ini sangat penting untuk diambil karena ini merupakan bukti bahwa 

peneliti benar-benar sudah melakukan penelitian. 

3.5.4 Studi Pustaka 

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain 

yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, 

selainitu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan 

penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.12 

 

                                                           
11Sugiyono, op.cit Hlm 82 
12 Ibid., hlm 291 
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3.6 Pemilihan Informan 

Informan dalam penelitian yaitu orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan mengusai 

objek yang diteliti oleh peneliti. Teknik yang digunakan untuk penentuan informan dalam 

penelitian ini yaitu purposive sampling (sampel bertujuan). Menurut Sugiyono purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 13 

Sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang 

kompeten dibidangnya 

Tabel 3.1 

Daftar Nama Informan 

No Nama Kedudukan 

1. Agus Yudha Asmara Kepala Desa 

2. Sugeng Widodo Sekretaris Desa 

3. Atik Ketua PKK 

4. Sudjono 
Kepala Seksi Industri Kreatif dan Aneka 

Industri. Dinas Perindustrian 

5. Nuning Fitriani 

Kepala Seksi Pemerintahan. Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat. Dinas 

Pemberdayaan 

6. Nur Wakit Pemilik Usaha Manik-Manik 

7. Suroso Pemilik Usaha Manik-Manik 

8. Basuki Pemilik Usaha Manik-Manik 

9. Ida Pengrajin Manik-Manik/Pengurus PKK 

10. Nita Pengrajin Manik-Manik 

11. Lilik Pengrajin Manik-Manik 

12. Aisah Pengrajin Manik-Manik 

13. Sulis Pengrajin Manik-Manik 

14. Ranti Pengrajin Manik-Manik 

15. Eka  Pengrajin Manik-Manik 

                                                           
13 Ibid.,  hlm 218 
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16. Susi Pengrajin Manik-Manik 

 Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

3.7 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data tersebut 

berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Pada saat peneliti 

melakukan wawancara, peneliti sembari menganalisis jawaban yang diberikan oleh narasumber. 

Jika jawaban yang diberikan oleh narasumber dirasa sudah memuaskan maka peneliti 

mengajukan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu dan sampai sata yang sudah diperoleh 

dianggap kredibel. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangusng secara terus menerus dalam analisis data 

ditunjukan pada gambar berikut14. 

Bagan 3.1 

Tehnik Analisis Data 

 

 

 

Sumber : Tehnik Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman, 2018 

1. Proses Pengumpulan Data 

Dalam tehnik pengumpulan data ini data yang dijaraing adalah data primer dan data 

skunder yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen. 

Data kemudian dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari deksrptif (alami) dan 

reflektif (tafsiran).  

 

                                                           
14Sugiyono, op.cit hlm 338 
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2. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan komponen kedua dalam analisis ysng merupakan proses seleksi, 

penyederhanaan dan abstraksi dari data fieldnote. Reduksi data berlangsung terus 

sepanjang pelaksanaan penelitian.15 Merujuk pada pentransformasian data mentah yang 

terjadi dalam catatan lapangan tertulis. Data yang terkumpul diklarifikasikan kemudian 

disusun secara sistematis dengan membuat catatan ringkasan, mengkode dan membuang 

data yang tidak diperlukan untuk menyesuaikan sesuai dengan fokus penelitian.  

3. Penyajian Data 

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik atau tabel. 

Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat 

menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam 

penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil 

penelitian maka peneliti harus membuat naratif, atau grafik untuk memudahkan 

penguasaan informasi atau data tersebut. 

 

4. Penarikan Kesimpulan  

Setelah data terkumpul cukup memadai maka slanjutnya bisa diambil kesimpulan 

sementara dan setelah data lengkap maka dapat diambil kesimpulan akhir.  

 

                                                           
15 H.B Sutopo, Metodelogi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian, UNS Press: 

Surakarta, 2002, Hlm 91-92 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENGRAJIN MANIK-MANIK KACA DI DESA 

PLUMBON GAMBANG KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG 

Gambaran umum berfungsi dalam mempresentasikan lokasi penelitian 

sekaligus menjadi pijakan awal dalam menganalisis realitas yang terjadi di 

lapangan. Bab ini juga memberikan pandangan awal mula kebijakan atau program, 

relasi aktor hingga pelaksanaan program pada kasus tersebut. Pada bab ini, 

terdapat beberapa sub bab yang akan menjelaskan tentang deskripsi wilayah 

penelitian akan terbagi dalam beberapa sub bagian. Sub bagian tersebut yaitu 

gambaran umum pemerintahan Kabupaten Jombang, gambaran umum 

pemerintahan desa Plumbon Gambang. 

4.1 Gambaran Umum Kota Jombang 

Kabupaten Jombang berada pada koridor bagian tengah wilayah Propinsi 

Jawa Timur, berada pada posisi silang yaitu pada jalur Surabaya-Madiun dan 

Malang-Babat, dan secara geografis terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa 

berada diantara 112o03’45” dan 112o27’21”BT dan antara 07o20’37” dan 

07o45’45”LS.1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-jombang-

2013.pdf yang diakses pada tanggal 15 Oktober 2018. Pukul 21.00 
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Batas-batas administrasi Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:  

 Sebelah Utara :Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro  

 Sebelah Timur :Kabupaten Mojokerto  

 Sebelah Selatan :Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang  

 Sebelah Barat :Kabupaten Nganjuk 

Kabupaten Jombang secara ekonomis memiliki beberapa keunggulan 

potensi daerah, dan apabila potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik maka 

akan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Kabupaten 

Jombang sangat strategis karena berada di antara dua kota metropolitan yaitu Kota 

Surabaya dan Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu). 

Jarak tempuh normal dari kedua wilayah metropolitan tersebut + 2 jam. Ke arah 

Surabaya dan Mojokerto, dihubungkan oleh jaringan jalan Nasional dan Jalan 

TOL Kertosono-Jombang-MojokertoSurabaya. Sedangkan ke arah Malang Raya 

dihubungkan jalan propinsi dengan kondisi jaringan jalan yang baik dan 

memadahi. Kabupaten Jombang terhubung dengan wilayah Pantai Utara Jawa 

Timur yang berkembang dengan pesat, melalui jalan propinsi dengan kondisi yang 

baik.  

Kabupaten Jombang juga terhubung dengan kabupaten dan Kota Kediri 

dimana Kota Kediri merupakan kota yang berkembang dengan pesat di wilayah 

bagian barat daya Jawa Timur. Kabupaten Jombang mudah dijangkau dari 

simpulsimpul transportasi global diantaranya Pelabuhan Tanjungperak, Pelabuhan 

Kalilamong Surabaya, Pelabuhan Kalimireng Mireng dan dari Bandara 

Internasional Juanda. Terdapat 2 (dua) pintu tol di Kabupaten Jombang yaitu pintu 

TOL Bandarkedungmulyo yang membuka bagian selatan Kabupaten Jombang dan 

Pintu Tol Tembelang yang menjadi akses bagian utara dan tengah Kabupaten 
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Jombang, membuat seluruh wilayah Kabupaten Jombang sangat mudah dijangkau 

secara regional dan nasional.2   

Secara administrasi, Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 (dua puluh 

satu)  kecamatan yang terdiri dari 302 (tiga ratus duaI desa dan 4 (empat) 

kelurahan serta 1.258 (seribu dua ratus lima puluh derlapan) dusun. Luas wilayah 

Kabupaten Jombang keseluruhan 1.159,50 Km2 dengan kondisi topografi 

bervariasi yaitu kawasan seluas 1.101,52 Km2 atau  95% berada pada ketinggian 

700 meter dpl, sedangkan Ibukota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian ± 

44 meter dpl. Secara topografis wilayah Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 

(tiga)  sub area Kawasan Utara, merupakan pegunungan kapur muda Kendeng 

yang memiliki tanah relatif kurang subur, sebagian besar mempunyai fisiologi 

mendatar dan sebagian lagi berbukit-bukit, meliputi Kecamatan Plandaan, 

Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ploso, Kecamatan Kudu dan Kecamatan Ngusikan.   

Kawasan Tengah, yakni di sebelah selatan Sungai Brantas, sebagian besar 

merupakan tanah pertanian dengan jaringan irigasi yang cukup bagus sehingga 

sangat cocok ditanami padi dan palawija. Adapun kawasan tengah meliputi 

Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, 

Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang dan Kecamatan Kesamben.. 

Kawasan Selatan, merupakan tanah pegunungan, cocok untuk tanaman 

perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno dan Wonosalam. 

Bisa dicermati di Tabel 4.1. 

                                                           
2 http://www.jombangkab.go.id/page/profil-kabupaten yang diakses pada tanggal 15 Oktober 2018. 

Pukul 21.00 
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Tabel 4.1 

Nama Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Jombang 

No Kecamatan 
Laki-

Laki 
Perempuan 

Jumlah 

Desa/Ke

l 

Jumlah 

Dusun 

Luas 

Wilayah 

(Km2) 

1 Bandar Kedung Mulyo 27164 26403 11 42 32,50 

2 Perak 30413 29985 13 36 29,05 

3 Gudo 30370 30193 18 75 34,39 

4 Diwek 58338 56814 20 100 47,70 

5 Ngoro 42220 41429 13 82 49,86 

6 Mojowarno 51666 49606 19 68 78,62 

7 Bareng 30492 29875 13 50 94,27 

8 Wonosalam 17859 17575 9 48 121,63 

9 Mojoagung 42831 41431 18 60 60,18 

10 Sumobito 46522 44938 21 76 47,64 

11 Jogoroto 37265 35826 11 46 28,28 

12 Peterongan 35911 35114 14 56 29,47 

13 Jombang 73797 74145 20 72 36,40 

14 Megaluh 21543 21390 13 41 28,41 

15 Tembelang 28651 28628 15 65 32,94 

16 Kesamben 35761 35045 14 61 51,72 

17 Kudu 16469 16420 11 47 77,75 

18 Ngusikan 11874 11785 11 39 34,98 

19 Ploso 22239 22042 13 50 25,96 

20 Kabuh 21867 22186 16 87 97,35 

21 Plandaan 19929 19802 13 57 120,40 

Jumlah 703.181 690.632 306 1258 1.159,50 

Sumber: Dokumen BPS. Kabupaten Jombang, 2018. 

Penduduk Kabupaten Jombang sebagai salah satu sumber daya 

pembangunan menjadi prioritas utama dalam pembangunan dan merupakan 

potensi yang dapat dikembangkan dimana ketersediaan penduduk pada usia 

produktif akan dapat diarahkan sebagai penyediaan tenaga kerja terampil yang 

dapat terserap pada berbagai bidang lapangan pekerjaan. Namun perkembangan 
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alamiah penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai 

permasalahan dan harus segera di lokalisir sehingga tidak berdampak secara luas. 

Jumlah penduduk Kabupaten Jombang tahun terakhir sebesar 139.3813 jiwa 

terdiri 703.181 jiwa laki-laki dan 690.632 jiwa perempuan, sedangkan kondisi 

pada tahun 2016 sebesar 124.7303 jiwa terdiri 620.405 jiwa laki-laki dan 626.898 

jiwa perempuan. dengan demikian Kabupaten Jombang dikategorikan memiliki 

tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup pesat.3 

VISI Kabupaten Jombang “JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA” 

“JOMBANG” adalah mewakili seluruh masyarakat / kelompok orang yang hidup 

bersama di Kabupaten Jombang dalam satu komunitas yang teratur. 

“SEJAHTERA UNTUK SEMUA” adalah tatanan kehidupan masyarakat 

Jombang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi: antara lain pemenuhan 

kecukupan energi dan protein, terpenuhinya rumah yang layak huni, tersedianya 

jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, terwujudnya keamanan dan 

ketertiban masyarakat, terpenuhinya kebutuhan pendidikan, meningkatnya 

kemampuan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.4 

MISI : 

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama. Misi ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan karakter masyarakat yang agamis, 

bermoral dan berbudi luhur dalam tatanan sosial masyarakat yang aman, 

tertib dan damai didukung stabilitas pemerintahan, politik dan sosial budaya. 

2. Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau. Misi ini dimaksudkan untuk 

memenuhi hak-hak dasar masyarakat, diantaranya hak dasar untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan hak atas pangan. 

                                                           
3https://jombangkab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3 yang diakses pada 

tanggal 15 Oktober 2018. Pukul 21.00 
4 http://www.jombangkab.go.id/page/profil-kabupaten yang diakses pada tanggal 15 Oktober 2018. 

Pukul 21.00 
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3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata .Misi 

ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan perekonomian daerah untuk 

mewujudkan stabilitas perekonomian daerah. 

4. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan 

Lingkungan. Misi ini dimaksudkan untuk penyediaan infrastruktur dasar 

permukiman serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang berupa 

jalan, jembatan, informasi dan komunikasi yang keseluruhannya akan 

menunjang akses perekonomian. 

5. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih. Misi ini 

dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian 

dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga 

mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara 

berkelanjutan. 

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Gudo 

Kecamatan Gudo adalah salah satu kecamatan di Jombang yang terletak di 

sebelah selatan. Letak geografis Kecamatan Gudo terletak pada 05o20’01” – 

05o30’0” Bujur Timur dan 07o24’01” – 07o45’01” Lintang Selatan. Batas wilayah 

sebelah utara dengan Kecamatan Diwek dan Kecamatan Perak, sebelah selatan 

dengan Kabupaten Kediri, batas sebelah timur dengan Kecamatan Ngoro dan 

Kecamatan Diwek, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Perak dan 

Kabupaten Kediri. Luas wilayah Kecamatan Gudo 34,70Km2. Kecamatan Gudo 

memiliki 18 (delapan belas) Desa, 76 (tujuh puluh enam) Dusun, 111 (seratus 

sebelas) RW (Rukun Warga), dan 341 (tiga ratus empat puluh satu) RT (Rukun 

Tetangga).5 

Jumlah penduduk Kecamatan Gudo berdasarkan sensus penduduk total 

60.563 jiwa, terdiri dari laki-laki 30.370 jiwa, dan perempuan 30.193 jiwa. 

Gudo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Gudo 

dikenal memiliki sentra industri kerajinan manik-manik bertaraf internasional. 

                                                           
5 https://jombangkab.bps.go.id/publication/2018/02/01/b5d5082d54ac3c294b7cf88a/kecamatan-

gudo-dalam-angka-2017.html diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, Pukul 15.00 
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Kerajinan ini berasal dari limbah kaca. Industri tersebut terutama berada di Desa 

Plumbon Gambang.6 

4.3 Gambaran Umum Desa Plumbon Gambang 

Konon menurut mitos Desa Plumbon Gambang berasal dari kata pohon 

Palumbu dan Gambangan (alat kerawitan). Seseorang yang pertama kali babat 

Desa Plumbon Gambang (Cikal bakal dan bibit kawit), bahwa Desa Plumbon 

Gambang adalah merupakan hutan belantara yang gung lewang lewung, 

samaring-samar, wingiting-wingit, gaibing-gaib, bebasan setan moro setan mati, 

jalmo moro jalmo mati, (siapapun yang masuk ke hutan tersebut pasti pulang 

tinggal nama). Di hutan palumbu tersebut dihuni oleh masyarakat lelembut 

(bangsa Jin)  yang mempunyai alat kerawitan (Gongso) namun alat tersebut tidak 

lengkap karena tidak ada gambangannya (alat kerawitan yang terbuat dari pohon 

jambe/pinang). Akhirnya terjadilah perjanjian antara cikal bakal (orang yang 

pertama kali babat Desa Plumbon Gambang) dengan para lelembut  yang intinya 

apabila cikal bakal bisa melengkapi gamelan (gambangan) tersebut maka hutan 

tersebut bisa dibabat dan ditempati jalmo manungso (manusia) untuk selamanya. 

Menurut legenda masyarakat, alat kerawitan (seperangkat gamelan) tersebut bisa 

muncul atau dipinjam apabila diadakan ritual atau upacara secara khusus. 

Secara addministratif wilayah Desa Plumbon Gambang, Kecamatan 

Gudo, Kabupaten Jombang terdiri dari 5 Dusun, 5 RW dan 22 RT. Adapun 

luas wilayah secara keseluruhan seluas : 173,860 Ha yang terdiri dari : 

a. Pemukiman/Pekarangan Penduduk : 39,036 Ha 

                                                           
6 Jombangkab.go.id/index.php/page/detail/kecamatan-gudo-data-umum.html diakses pada tanggal 

16 Oktober, Pukul 15.30 
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b. Sawah Pertanian : 133,424 Ha 

c. Lain-lain : 1,400 Ha 

Dengan batas-batas Administrastif wilayah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara : Desa Mejoyolosari 

 Sebelah Selatan : Desa Wangkalkepuh 

 Sebelah Barat : Desa Gempllegundi 

 Sebelah Timur : Desa Wangkalkepuh 

Secara Geografis Desa Plumbon Gambang merupakan datarn rendah 

karena mempunyai ketinggihan 0-47 m dari permukaan air laut, mempunyai 

curah hujan  44 mm, jumlah curah hujan 6 bulan dengan suhu 320 C, dengan 

jarak tempuh ke Ibu kota Kecamatan 4 Km dan jarak tempuh ke Ibu Kota 

Kabupaten 12 KM.7 

Jumlah penduduk Desa Plumbon Gambang  total 3.488 Jiwa. Penduduk 

laki-laki 1.678 Jiwa dan penduduk perempuan 1.813 Jiwa. Keberadaan Rukun 

Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai bagian dari satuan wilayah 

Pemerintahan Desa Plumbon Gambang memiliki fungsi yang sangat berarti 

terhadap pelayanan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut, terutama terkait 

hubungannya dengan pemerintahan pada level diatasnya. Apalagi di Desa 

Plumbon Gambang  sejak  tahun 2006 sudah berdiri lembaga Paguyuban RT dan 

RW. Yang merupakan ujung tombak bagi pemerintah desa untuk 

mengembangkan dan menyampaikan program ke lapisan masyarakat 

diwilayahnya. Dari kumpulan RT dan RW inilah terbentuknya sebuah Dusun. 

Desa Plumbon Gambang memiliki 5 (lima) Dusun, yaitu: Dusun Keturus, 

Dusun Gambang, Dusun Pojok, Dusun Plumbon, Dusun Juwok Masing-masing 

dusun dipimin oleh Kepala Dusun dan dari 5 (lima) dusun tersebut terdapat 5 

                                                           
7 Data Desa Plumbon Gambang 
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(lima) Rukun Warga (RW) dan 22 (dua puluh dua) Rukun Tetangga (RT). Sebagai 

sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Plumbon Gambang tidak 

bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level atasnya. 8

                                                           
8 Data Desa Plumbon Gambang 
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Bagan 4.1 

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PLUMBON GAMBANG 

KEPALA DESA 

AGUS YUDA ASMARA 

SEKERTARIS DESA 

SUGENG WIDODO 

Kepala Seksi 

Pemerintahan 

Juwanto 

Kepala Seksi 

Kesejahteraan 

Sirojuttobilin 

Kepala Seksi 

Pelayanan 

Sri Wuryaningsih 

Kepala Urusan Tata 

Usaha dan Umum 

Abdul Masjid 

Kepala Urusan 

Keuangan 

Suharjito 

Kepala Urusan 

Perencanaan 

Kurnia Sandi Jaya 

Kepala Dusun 

Keturus 

Agus Restu Wibowo 

Kepala Dusun 

Gambang 

Supi’i 

Kepala Dusun 

Pojok 

Rudi Santoso 

Kepala Dusun 

Plumbon 

Yudhi Ismaya 

Kepala Dusun 

Juwok 

Totok Widariyanto 

Sumber : Dokumen Desa Plumbon Gambang, 2018 
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Kabupaten Jombang  memiliki sentra industri kecil yang telah mendunia. Adalah 

kerajinan manik-manik kaca di Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo. Tidak tanggung-

tanggung, manik-manik karya perajin desa ini telah menembus pasar internasional sejak puluhan 

tahun lalu. Data ini didukung setelah peneliti turun lapangan dan melakukan wawancara dengan 

Sugeng Widodo selaku sekretaris desa sekaligus penanggung jawab sentra manik-manik yang 

ada di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. 

Desa Plumbon Gambang adalah Desa yang sangat terkenal, bukan hanya di dalam negeri 

saja namun sudah mendunia, ini disebabkan di desa Plumbon Gambang terdapat sentra industri 

manik-manik dari kaca, bahkan manik-manik sudah menjadi ikonnya Kabupaten Jombag, karena 

manik-manik kaca produksi Desa Plumbon Gambang sudah dikenal sampai keluar negeri. Dari 

121 pengusaha manik-manik yang ada di Desa Plumbon Gambang bisa menyerap tenaga kerja 

sebanyak 1007 pekerja tetap dan 600 pekerja tidak tetap.  

Sejarah awal manik-manik Desa Plumbon Gambang adalah Pada tahun 1977 Pak Waget 

Riyanto bekerja sebagai karyawan pembuat manik-manik di Solo Jawa Tengah.  Kemudian pada 

tahun 1978 disusul oleh Pak Sugiyo, namun Pak Sugiyo bekerja di Solo hanya selama 4 (empat) 

bulan kemudian Pak Sugiyo pulang ke kampung mengembangkan manik manik di Ds. Plumbon 

Gambang. Tak lama, Pak Waget Riyanto pulang dan ikut mengembangkan manik-manik tersebut. 

Pada kisaran tahun 1977 sampai dengan tahun 1987 pembuatan manik-manik hanya sebatas 

manik cicin, manik tindik, manik koptel, manik oval (mata cicin) dan manik buah-buahan. 

Seiring dengan semakin banyaknya pesanan dan semakin luas pansa pasar, maka pada tahun 
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1988 para pengrajin manik-manik di desa Plumbon Gambang yang dimotori oleh Pak Waget 

Riyanto, Pak Sugiyo  dan pak Singgih mulai mengembangkan kreatifitasnya dalam pembuatan 

manik-manik, sehingga sejak tahun 1988 pembuatan manik tidak sebatas hanya manik-manik 

sebagaimana tersebut diatas namun sudah penuh kreatif dan inovatif sampai saat sekarang ini.9 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dan selelah melihat dengan 

seksama, bahwa kerajinan manik-manik kaca ini menggunakan peralatan cukup sederhana antara 

lain kompor yang telah dimodif sendiri oleh pengrajin, tungku, kapi, tang, kawat stenlis, pipa 

stenlis, dan grinda. Dari kesekian alat tersebut yang nampak modern hanya pada grinda, 

sedangkan alat yang lainnya cukup sederhana. Namun dari kesederhanaan dan proses kreatif 

yang tinggi dapat menghasilkan suatu produk yang unggul. 

Kerajinan ini bahan utama pembuatan manik-manik juga kaca daur ulang berupa segala 

jenis limbah kaca yang diperoleh dari pengepul dari daerah setempat. Selain bahan utama berupa 

limbah kaca untung pembuatan manikmanik ada pula bahan pendukung lainnya yakni pigmen 

keramik, kaolin, tepung, dan gas elpigi sebagai bahan bakar. 

Proses awal pembuatan manik-manik dimulai dengan penyortiran bahan baku, yaitu 

limbah kaca. Selanjutnya limbah kaca dicuci sampai bersih kemudian ditimbang dan dipilah 

sesuai dengan warna dan komposisi. Setelah itu pecahan-pecahan atau limbah kaca ini 

dipanaskan dalam wajan besar hingga meleleh dan menyatu membentuk gumpalan untuk 

kemudian dibentuk menjadi batangan-batangan kaca panjangpanjang. Untuk dapat membentuk 

                                                           
9 Profil Manik-Manik Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang 
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menjadi batangan-batangan panjang, diperoleh dengan cara mengambil bahan yang telah 

dilelehkan tadi dengan tongkat besi dan diputar sampai semua bahan melekat pada tongkat besi. 

Bahan yang telah melekat pada tongkat besi dibakar kembali dengan kompor pemasak 

dengan dua kompor memiliki posisi berbeda yaitu satu di bawah dan satu lagi di samping untuk 

disorotkan ke bahan, diputar dan diratakan supaya warna menjadi rata. Setelah warna merata, 

bahan kemudian ditarik dengan penjepit panjang sampai menjadi batangan kaca yang kemudian 

siap diproses menjadi bahan jadi. 

Proses pembuatan manik-manik kaca menjadi bahan jadi dan siap pakai dimulai dengan 

mengambil batangan-batangan kaca yang kemudian dipanaskan di atas api. Bahan itu di bentuk 

menggunakan kawat yang sudah diberi serbuk khusus untuk mempermudah proses pembentukan. 

Setelah bahan selesai dibentuk, kemudian bahan didinginkan dan dilepaskan dari kawatnya. 

Pada awal adanya kerajinan manik-manik kaca di Desa Plumbon Gambang, tidak banyak 

yang menjadi pengusaha yakni hanya dua  orang yaitu  Waget Riyanto dan  Sugiyo serta hanya 

bisa menampung tenaga kerja sebanyak 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) orang. Karena usaha 

manik-manik punya prospek cerah dan pasar semakin luas akhirnya banyak karyawan  Waget 

Riyanto dan karyawan  Sugiyo yang berdikari sendiri untuk membuat manik-manik kaca dengan 

merekrut tenaga kerja baik dari dalam maupun dari luar desa. Berdasarkan data per Nopember 

2012 jumlah Pengusaha Kerajinan Manik-Manik Kaca di Desa Plumbon Gambang sebanyak 121 
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pengusaha, 111 berbadan hukum dan 10 belum berbadan hukum sedangkan tenaga kerja tetap 

sebanyak 1007.10 

Pada tahap awal usaha kerajinan manik-manik kaca hanya beberapa orang saja dan hanya 

bisa menampung karyawan sebanyak antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) orang saja. Namun 

lambat laun usaha ini menunjukan kemajuan sangat pesat, yang pada akhirnya mengacu pada 

karyawan untuk berdikari sendiri dengan modal pinjaman dari tetangga terutama pinjaman bahan 

baku seperti minyak tanah dan kaca.  Mengingat pansa pasar semakin luas bukan hanya ditingkat 

regional, nasional bahkan ditingkat internasional maka untuk memenuhi permintaan pasar maka 

perlu adanya peningkatan kwantitas produksi dan sudah barang tentu perlu adanya tambahan 

modal. Dalam hal ini Dinas Perindustrian Jombang punya kontribusi sangat besar terhadap 

pengembangan usaha manik-manik di Desa Plumbon Gambang. Hal ini terbukti pengrajin 

manik-manik kaca pernah mendapat kredit bergulir tanpa bunga dari Dinas Perindustrian 

Jombang.11 

Di dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan data dari pihak desa daftar nama-nama 

pengusaha manik-manik kaca yang sudah berbadan hukum. Berikut daftar nama-nama pengusaha 

di Tabel 4.2 : 

 

 

                                                           
10 Data Desa Plumbon Gambang 
11 Ibid  
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Tabel 4.2 

Daftar Nama Pengusaha Manik-Manik Kaca di Desa Plumbon Gambang Kecamatan 

Gudo Kabupaten Jombang 

NO. N  A  M  A 
JUMLAH 

PEKERJA 
L P ALAMAT KETERANGAN 

1 Munasir 5 org - 5 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

2 Kaseran 4 org - 4 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

3 Muji Sukamto 3 org - 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

4 Supatno 5 org - 5 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

5 Kasiono 6 org 4 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

6 Nurul huda 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

7 M. Sakur 14 org 10 4 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

8 Achmad 10 org 6 4 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

9 Andik 3 org - 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

10 Sunari 4 org - 4 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

11 Juli Purnomo 3 org - 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

12 Suyanto 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

13 Ali Toha 10 org 7 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

14 Basuki 3 org - 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

15 Sunaryo 10 org 8 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

16 Eko 6 org 2 4 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

17 Sugeng Wagiman 5 org - 5 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

18 Suroto 4 org - 4 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

19 Sudarji 20 org 15 5 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

20 Suhudi 20 org 16 4 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

21 Gathot Isdiono 3 org - 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

22 Ma’ruf Qwidodo 5 org - 5 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

23 Suwarso 5 org - 5 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

24 Ismail 5 org - 5 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

25 Karijo 8 org 6 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

26 Sukarjito 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

27 Sinto 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

28 Suroso / Tung 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

29 Ahmasd Hadi 4 org - 4 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

30 Fadhol 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

31 Samiaji 3 org - 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

32 Suharjito 3 org - 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

33 Kusnan 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

34 Sugiono 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

35 Purnonmo 4 org - 4 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

36 Dwi Handoko 4 org - 4 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

37 Supi’i 2 org  2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 
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38 Sugeng Widodo 13 org 10 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

39 Di’in 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

40 Sa’ir 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

41 Sumalkan 3 org - 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

42 Sudarmaji 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

43 Mujiono 10 org 7 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

44 Takrib 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

45 Darminto 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

46 Suhar 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

47 Shodiq 5 org - 5 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

48 Sugiyo 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

49 Waget Riyanto 7 org 5 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

50 Hasirin 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

51 Mas’ud 3 org - 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

52 Suwoto 4 org - 4 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

53 Sutiyo 7 org 5 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

54 Pramono 20 org 15 5 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

55 
Samudra Budi 

Susetio 
6 org 4 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

56 Rawuh Untoro 8 org 4 4 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

57 Suwardi 5 org 3 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

58 Suparno 4 org - 4 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

59 Gunowo 10 org 7 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

60 Nur Wahab 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

61 Nur Supion 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

62 Supa’at 3 org - 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

63 Nurul Huda 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

64 Ranijo 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

65 Suwito Harjo 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

66 Imam Bukhori 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

67 Imam syamsul 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

68 Mariyono 3 org - 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

69 Sudarsono 2 org - 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

70 Prayit 4 org - 4 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

71 Samsuri 3 org - 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

72 Lukman Hakim 3 org - 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

73 
Langgeng 

Wahyono 
5 org 1 4 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

74 Sutrisno / Panut 3 org - 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

75 Budi Slamet 3 org - 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

76 Nur Wakit 10 org 8 2 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

77 Suloso 10 org 7 3 Dsn. Pojok SIUP dan TDI 

78 Samsuri 5 org 3 2 Dsn. Mejoyo SIUP dan TDI 
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79 Kasturi 3 org - 3 Dsn. Mejoyo SIUP dan TDI 

80 Jumali 9 org 6 3 Dsn. Mejoyo SIUP dan TDI 

81 M. Zulfi 6 org 4 2 Dsn. Mejoyo SIUP dan TDI 

82 Mulyono 3 org - 3 Dsn. Mejoyo SIUP dan TDI 

83 Suyitno 4 org - 4 Dsn. Mejoyo SIUP dan TDI 

84 Kojin 4 org - 4 Dsn. Mejoyo SIUP dan TDI 

85 Mahirin 4 org - 4 Dsn. Mejoyo SIUP dan TDI 

86 
Rony / M. Al-

Imron 
3 org - 3 Dsn. Mejoyo SIUP dan TDI 

87 Sunaryo  9 org 7 2 Dsn. Losari SIUP dan TDI 

88 Sulkan 2 org - 2 Dsn. Losari SIUP dan TDI 

89 Riyanto 1 org - 1 Dsn. Losari SIUP dan TDI 

90 Bandi 1 org - 1 Dsn. Losari SIUP dan TDI 

91 Arif 3 org - 3 Dsn. Losari SIUP dan TDI 

92 Mulyadi 6 org 4 2 Dsn. Losari SIUP dan TDI 

93 Totok 3 org - 3 Dsn. Losari SIUP dan TDI 

94 Surip 7 org 5 2 Dsn. Losari SIUP dan TDI 

95 Akiyat 1 org - 1 Dsn. Losari SIUP dan TDI 

96 Sholeh  2 org - 2 Dsn. Losari SIUP dan TDI 

97 Pujiono 20 org 17 3 Dsn. Plumbon SIUP dan TDI 

98 Dawam 10 org 7 3 Dsn. Plumbon SIUP dan TDI 

99 Nur Hidayat 5 org 3 2 Dsn. Plumbon SIUP dan TDI 

100 Agung Widayat 20 org 16 4 Dsn. Plumbon SIUP dan TDI 

101 Mujahidin 5 org 1 4 Ds. Jati Pelem SIUP dan TDI 

102 Saiful 7 org 5 2 Dsn. Balong Kebek SIUP dan TDI 

103 Bony / Ponijan 10 org 6 4 Dsn. Sumbermanik SIUP dan TDI 

104 Yasman 4 org - 4 Dsn. Methuk SIUP dan TDI 

105 Ba’i 7 org 3 4 Dsn. Juwok SIUP dan TDI 

106 Munali 3 org - 3 
Ds. Wangkal 

Kepuh 
SIUP dan TDI 

107 Bukhori 4 org 2 2 Ds. Gudo SIUP dan TDI 

108 
Agus Restu 

Wibowo 
6 org 2 4 Dsn. Keturus SIUP dan TDI 

109 Martono 4 org - 4 Dsn. Keturus SIUP dan TDI 

110 Sumarno 6 org 3 3 Dsn. Gambang SIUP dan TDI 

111 Muhamad Yasin 3 org - 3 Dsn. Plumbon SIUP dan TDI 

 Jumlah 1007 244 763   

 
 
Sumber : Dokumen Desa Plumbon Gambang, 2018 
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