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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kehidupan masyarakat sekarang ini telah mengalami perkembangan yang 

pesat. Perkembangan yang terjadi disebabkan oleh adanya kebutuhan-kebutuhan. 

Tuntutan-tuntutan dari kebutuhan dapat diwujudkan melalui pendidikan. Oleh karena 

itu, pendidikan merupakan kebutuhan yang vital bagi kemajuan masyarakat dan 

bangsa. Hal yang tidak dapat dipisahkan dari masalah pendidikan ini adalah faktor 

sumber daya manusia. Manusia baik sebagai individu atau kelompok berperan 

sebagai penggerak dan subyek kegiatan. 

 Manusia sebagai penggerak, menggerakkan dan membangkitkan suatu upaya 

kearah perubahan atau munculnya suatu penemuan maupun ide-ide baru. Manusia 

sebagai subyek, menjadi pelaku dalam kegiatan atau peristiwa yang digerakkannya,. 

walaupun terkadang harus melalui tahapan perkembangan. Demikian pula pada 

masalah pendidikan, digerakkan, dilakukan, dan difokuskan pula sasarannya pada 

manusia. Sehubungan dengan pendidikan maka pemerintah kemudian mengaturnya 

dalam bentuk undang-undang.  

Pada UUD 1945 pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara 

berhak mendapatkan pendidikan.  Kepedulian pemerintah terhadap pendidikan juga 

dituangkan dalam misi pertama pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional 2005-2025, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, 

beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Pada Rencana 
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Pembanguna Jangka Menengah 2 (2010-2014) disebutkan bahwa pembangunan 

ditujukan untuk memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan memperkuat daya saing perekonomian.  

Salah satu arah dalam pembangunan daya saing bangsa pada RPJPN 2005-

2025 adalah pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, 

pendidikan diperlukan dalam membangun masyarakat. Masyarakat mengharapkan 

bahwa pendidikan dapat membawa kearah kemajuan di segala bidang, memudahkan 

kerja dan membawa kemakmuran. Demikian pula pemerintah mengharap pada 

masyarakat agar dapat diberdayakan untuk ikut berperan secara aktif dalam 

pembangunan bangsa. Pendidikan dalam program pemberdayaan masyarakat bersifat 

mendidik masyarakat untuk dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki, menentukan arah dalam mengatasi permasalahan, membuat program 

kegiatan, dan mengimplementasikan hasil untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

Kekuatan yang dapat dipahami masyarakat akan membantu mereka berfikir 

praktis dan bernilai ekonomis. Kelemahan yang mereka sadari diupayakan dapat 

menggali semangat untuk berusaha mengatasi kelemahan dan menjadikan peluang 

yang bernilai ekonomis. Segala upaya yang hendak dilaksanakan dituangkan dalam 

program kegiatan dan dalam pelaksanaanya dapat bekerja sama dengan instansi 

terkait.  Hasil dari pelaksanaan program dilanjutkan sebagai wujud dari implementasi 

program .Semua kegiatan tersebut menyangkut masalah gender. 

Pendidikan dalam masyarakat yang berperspektif gender dapat mendidik 

masyarakat dalam menyikapi masalah pendidikan dan membuka wawasan tentang 
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pendidikan. Pemerintah dalam upaya mencerdaskan bangsa tidak memandang jenis 

kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, baik mereka yang 

tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan. 

Upaya pemerintah untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan amanat 

undang-undang tidaklah mudah. Banyak tantangan yang dihadapi. Permasalahan 

yang terjadi di masyarakat, seperti masalah di bidang ekonomi, skill, iptek, maupun 

sosial telah mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pendidikan. 

Kenyataan yang muncul di masyarakat yaitu menginginkan pendidikan yang 

maju, berkualitas, dapat dinikmati semua warga, dan terjangkau. Pandangan 

masyarakat perdesaan tentang pendidikan kurang. Mereka beranggapan pendidikan 

hanya ada di bangku sekolah dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Salah satu 

sebab dari pandangan itu karena rendahnya tingkat pendidikan. Khususnya di Desa 

Ngaran, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, tingkat pendidikan 

penduduknya rata-rata berpendidikan dasar. Berawal dari sumber daya manusia yang 

berkualitas rendah ini pemerintah kemudian memberdayakan agar menjadi lebih 

berdaya melalui suatu program. 

Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) di Desa 

Ngaran, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo berupaya mengangkat taraf 

ekonomi dan pendidikan masyarakat. Upaya tersebut diimplementasikan dalam 

bentuk kegiatan. Pemerintah kabupaten berperan sebagai pembina dalam berbagai 

bentuk kegiatan.   
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B. Fokus Penelitian 

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka fokus dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Program Pemberdayaan Masyarakat 

Berperspektif Gender ( Studi Etnografi Pendidikan di Desa Ngaran,  Kaligesing  

Purworejo )? Dengan sub fokusnya sebagai berikut. 

1. Bagaimana program pemberdayaan masyarakat berperspektif gender dalam 

pendidikan? 

2. Bagaimana program pemberdayaan masyarakat berperspektif gender dalam 

kewirausahaan? 

3. Bagaimana program pemberdayaan masyarakat berperspektif gender dalam 

sosial budaya? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini akan mengarahkan kajian secara teliti, untuk 

mendeskripsikan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender 

(Studi Etnografi Pendidikan di Desa Ngaran, Kaligesing,  Purworejo) dengan 

tujuan khusus sebagai berikut.  

1. Mendeskripsikan program pemberdayaan masyarakat berperspektif gender 

dalam pendidikan. 

2. Mendeskripsikan program pemberdayaan masyarakat berperspektif gender 

dalam kewirausahaan. 

3. Mendeskripsikan program pemberdayaan masyarakat berperspektif gender 

dalam sosial budaya. 
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis 

bagi penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender 

(Studi Etnografi Pendidikan di Desa Ngaran, Kaligesing Purworejo) sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis  

a. Pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemberdayaan 

masyarakat. 

b. Penambahan khasanah bidang pemberdayaan masyarakat. 

2. Manfatat Praktis  

a. Memberikan informasi tentang pelaksanaan P2MBG di Desa Ngaran, 

Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. 

b. Memberikan informasi tentang pendidikan dalam pelaksanaan P2MBG di 

Desa Ngaran, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. 

c. Memberikan manfaat berupa karya tulis tentang P2MBG bagi masyarakat 

di Desa Ngaran, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. 

d. Memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Purworejo, khususnya 

Dinas P & K Kabupaten Purworejo dalam pengambilan kebijakan tentang 

pelaksanaan P2MBG selanjutnya  

E. Daftar Istilah 

1. Program adalah suatu rangkaian instruksi yang ditulis secara logis dan 

sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Pemberdayaan    adalah     suatu   

upaya   yang   sungguh-sungguh   untuk menjadikan    orang,   sekelompok   



6 
 

 
 

orang, lembaga  (organisasi),   atau masyarakat    yang     kurang   

memiliki   kemampuan    untuk    menopang kehidupannya   menjadi   

memiliki   kemampuan   untuk   melakukan   dan mengembangkan sesuatu 

dengan kemampuannya untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan 

oleh pemberdaya. 

2. Masyarakat  adalah kelompok manusia yang  hidup bersama dalam  suatu 

wilayah  yang kemudian  menciptakan  suatu adat kebiasaan, budaya, dan 

pola hidup yang ttercermin dalam kehidupan sehari-harinya. 

3. Perspektif   adalah    sudut   pandangan    terhadap   suatu   upaya   dalam 

mencapai tujuan. 

4. Gender   adalah  penentuan  peran   social  seseorang   berdasarkan   jenis 

kelaminnya (laki-laki atau perempuan). 

  

 


