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ABSTRAK 

 

Pandemi COVID-19 telah berdampak luas termasuk masalah 

ekonomi dalam keluarga. Keluarga jemaat di gereja ada yang mengalami 

penurunan penghasilan, dirumahkan, bahkan PHK. Penelitian ini 

bertujuan untuk Mencari dasar Alkitabiah dari Amsal 31:1-31 untuk 

pemberdayaan kaum Wanita di GBI House of Healing Surabaya, dalam 

upaya peningkatan ekonomi keluarga.  Melalui studi eksegese ditemukan 

bahwa wanita yang cakap memiliki 4 ciri utama yaitu istri yang setia, ibu 

rumah tangga yang rajin, wanita yang semangat dalam wirausaha.  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 

metode fenomenologis hermeneutik. Analisis data yang dipakai adalah 

model Miles dan Hubermen yang meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Asumsi yang dibangun 

adalah melalui pemberdayaan kaum wanita dengan pelatihan wirausaha 

maka akan terjadi peningkatan ekonomi di jemaat GBI House of Healing 

Surabaya. 

Pemberdayaan kaum wanita yang dilakukan adalah 1) Pelatihan 

mengelola rumah tangga yang baik, 2) Pelatihan keterampilan 

kecakapan hidup, 3) Pelatihan strategi pemasaran melalui digital 

marketing. Sedangkan bentuk wirausaha yang akan diteliti meliputi 1) 

Wirausaha kuliner 2) Kerajinan tangan 3) Toko online 4) Salon 

kecantikan.  

 

Kata kunci: pemberdayaan, wanita, ekonomi, wirausaha,  

 

 
 



v 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The COVID-19 pandemic has had a wide impact, including economic 

problems in the family. Some members of the church's family have 

experienced a decrease in income, have been laid off, or have even been laid 

off. This study aims to find a biblical basis from Proverbs 31:1-31 for the 

empowerment of women at GBI House of Healing Surabaya, in an effort to 

improve the family economy. Through exegesis studies it was found that 

capable women have 4 main characteristics, namely loyal wives, diligent 

housewives, and women who are passionate about entrepreneurship. 

The research approach used is qualitative with hermeneutic 

phenomenological methods. The data analysis used is the Miles and 

Hubermen model which includes three stages, namely data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions. The assumption built is that 

through empowering women with entrepreneurial training, there will be 

an economic improvement in the GBI House of Healing Surabaya 

congregation. 

The empowerment of women carried out is 1) Training to manage a 

good household, 2) Life skills training, 3) Marketing strategy training 

through digital marketing. While the forms of entrepreneurship that will 

be studied include 1) Culinary Entrepreneurs 2) Handicrafts 3) Online 

shops 4) Beauty salons. 

 

Keywords: empowerment, women, economy, entrepreneurship, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar dan bersifat global 

dalam setiap aspek kehidupan manusia. Tatanan normal baru telah 

diberlakukan untuk mencegah penyebaran yang semakin luas, sehingga semua 

aktivitas manusia harus mematuhi protokol kesehatan. Dampak dari 

Pembatasan Berskala Besar di Indonesia membuat perekonomian Nasional 

mengalami penurunan. Berita Nasional dalam dalam Sindonews Menteri 

Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pertumbuhan ekonomi 2020 bisa turun 

hingga minus 3,4%. 

Untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi rumah 

tangga, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian 

Ekonomi telah melakukan survei online pada rentang 10–31 Juli lalu yang 

hasilnya dijelaskan bahwa, rumah tangga merupakan pelaku ekonomi terkecil 

dan terpenting, mengingat semua kegiatan ekonomi berawal dari sana. Rumah 

tangga Indonesia yang terdampak terdapat dua sisi secara bersamaan, yaitu 

kontraksi pendapatan karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK), pengurangan gaji, dan penurunan laba usaha. Sementara keterbatasan 

ruang konsumsi terjadi disebabkan oleh pembatasan mobilitas masyarakat. 

Pandemi COVID19 juga telah berpengaruh terhadap pelayanan dan 

ibadah di gereja. Ibadah hanya dapat dihadiri oleh 50% kapasitas ruangan, 
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dengan pemberlakuan protocol kesehatan ketat. Semua kegiatan pelayanan 

dan ibadah selain hari Minggu, dilakukan secara online. Ditambah lagi dengan 

kondisi perekonomian jemaat yang juga mengalamai penurunan.  

Jemaat banyak mengalami penurunan penghasilan. Lebih dari setengah 

jemaat mengalami penurunan penghasilan sampai dengan 60%. Ada 

diantaranya yang kehilangan pekerjaan, dan beralih kepada pekerjaan lainnya 

yang masih belum pasti. Kehidupan jemaat yang cukup memprihatinkan ini 

dapat dirasakan oleh Gereja, dari turunnya partisipasi jemaat dalam pelayanan 

dan dukungan persembahan, persepuluhan yang dapat diberikan kepada 

Gereja. Hal ini menimbulkan banyak penderitaan dan kesengsaraan, dalam 

kehidupan orang percaya. Namun semua ini belum mencapai puncaknya, pada 

akhir zaman penderitaan yang diamali manusia akan semakin besar.1 

Satu hal yang cukup membanggakan adalah ditengah keterpurukan ini, 

jemaat masih memiliki harapan, motivasi diri yang baik untuk keluar dari 

kesulitan pemenuhan hidup setiap hari. Hal ini terlihat dari munculnya 

wirausaha baru di kalangan jemaat. Ada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

para ibu rumah tangga dalam jemaat. Namun karena tidak ada persiapan, 

dukungan modal, pembinaan, pemberdayaan, usaha yang dilakukan ini masih 

belum berjalan dengan maksimal. 

GBI House of Healing sebagai salah satu Gereja yang ada di Surabaya, juga 

mengalami kondisi yang sama sebagai akibat pandemi COVID-19. Dari 

pengamatan awal yang penulis lakukan, semua jemaat mengalami penurunan 

                                                           
1 Daud Darmadi, “Memahami Teologi Yohanes tentang Akhir Zaman,” KALUTEROS: 

Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen 1, no. 1 (2019): 21–33, http://e-
journal.sttaw.ac.id/index.php/kaluteros/article/view/3. 
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penghasilan. Lebih dari 50% Jemaat mengalami penurunan penghasilan sampai 

dengan 60%. Ada diantaranya yang kehilangan pekerjaan, dan beralih kepada 

pekerjaan lainnya yang masih belum pasti. Kehidupan jemaat yang cukup 

memprihatinkan ini dapat dirasakan oleh Gereja, dari turunnya partisipasi 

jemaat dalam pelayanan dan dukungan persembahan, persepuluhan yang 

dapat diberikan kepada Gereja. 

Satu hal yang cukup membanggakan adalah ditengah keterpurukan ini, 

jemaat masih memiliki harapan, motivasi diri yang baik untuk keluar dari 

kesulitan pemenuhan hidup setiap hari. Hal ini terlihat dari munculnya 

wirausaha baru di kalangan jemaat. Ada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

para ibu rumah tangga dalam jemaat. Namun karena tidak ada persiapan, 

dukungan modal, pembinaan, pemberdayaan, usaha yang dilakukan ini masih 

belum berjalan dengan maksimal. 

Gereja memiliki tanggungjawab dalam pemberdayaan ekonomi jemaat. 

Peningkatan ekonomi jemaat akan berdampak besar terhadap pertumbuhan 

gereja itu sendiri.  Saat ini waktunya gereja untuk bangkit dan keluar ke 

masyarakat, menjumpai jemaat yang sedang dalam kesulitan. Sebagaimana 

yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang pergi untuk memberi makan mereka 

yang sedang kekurangan (Yoh. 6:1-15, Mat. 15:32-39). Bukan memberi makan 

saja Tuhan Yesus dalam pelayanannya juga mentransformasi hidup manusia, 

yang miskin rohani diperkaya dengan kebenaran Firman Tuhan, yang berdosa 

diampuni dan diubahkan, yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, yang mati 

dibangkitkan.  
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Sebuah tinjauan teologis dilakukan oleh Siswanto2 bahwa Gereja 

dipanggil dalam suatu tugas untuk melakukan pelayanan diakonia yang 

transformatif. Dimana analogi yang dipakai adalah “Apabila orang lapar jangan 

hanya diberi roti, pancing akan tetapi juga menolongnya mendapatkan akses 

untuk memancing serta memberikan hak untuk menggunakannya.” Bagi 

peniliti analogi ini adalah sebuah pemberdayaan jemaat yang harus dilakukan 

oleh gereja. 

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Pasande dan Tari3 Menunjukkan 

bahwa kewirausahaan yang dilakukan oleh gereja di era digital adalah 

keniscayaan. Meskipun dalam pelaksanaannya masih sangat minim. Dijelaskan 

bahwa hal ini terjadi karena berbagai factor baik dari sisi konsep teologi yang 

masih memisahkan antara kehidupan rohani dengan kegiatan wirausaha. Pada 

era digital saat ini hendaklah gereja mengalami perubahan zaman dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dalam menunjang wirausaha jemaat. 

Dalam penelitian di atas, yang menjadi fokus utama adalah gereja secara 

organisasi yang berwirausaha, sedangkan dalam penelitian yang peneliti 

rancang saat ini adalah menitikberatkan kepada jemaatnya, terutama kaum 

wanita. Penelitian yang dilakukan oleh Rumondor pada kaum wanita, 

menunjukkan bahwa wanita dapat dibekali dengan keterampilan pembuatan 

nugget berbahan dasar sayur yang sehat. Dalam penelitian ini menunjukkan 

                                                           
2 Krido Siswanto, “Tinjauan Teoritis Dan Teologis Terhadap Diakonia Transformatif 

Gereja,” Jurnal Simpson 1, no. 1 (2014): 95–120, 
https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/Js/article/viewFile/8/7. 

3 Purnama Pasande dan Ezra Tari, “Peran Gereja Dalam Pengembangan Program 
Kewirausahaan Di Era Digital,” Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen 1, no. 1 (2019): 38–58. 
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bahwa wanita dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam 

keluarga 4. 

“Isteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari 

pada permata;” (Amsal 31:10). Kata cakap dalam ayat ini mengandung makna 

bahwa wanita memiliki kemampuan yang luar biasa bila dikembangkan dan 

dimaksinalkan. Dalam ayat ini wanita memiliki figur dan kemampuan yang 

mengaggumkan.5 Ia adalah seorang wanita yang berkarakter dan berpengaruh.  

Perannya sebagai istri dan ibu dalam keluarga tidak menghalanginya untuk 

mengoptimalkan tenaga dan potensi yang ia miliki, sebaliknya ia dapat 

mengembangkan tenaga dan potensi dalam dirinya menjadi keuntungan bagi 

orang lain.6 Ia adalah seorang wanita yang memiliki kemampuan berorganisasi, 

ketrampilan tangan, kemampuan berbisnis dan menggunakan seluruh 

kemampuan itu semaksimal mungkin untuk mewujudkan sebuah keluarga 

yang hangat dan akrab.7 

Gereja memiliki panggilan untuk menjadikan wanita dan para ibu rumah 

tangga dalam Jemaatnya menjadi pribadi yang cakap, melalui proses 

pemberdayaan. Hal ini bukan berarti bahwa seorang istri menggantikan posisi 

                                                           
4 Delly Rumondor, Delly B. J. Rumondor, dan Moureen Tamasoleng, “Implementasi 

Produk Nugget Pada  Kelompok Ibu-Ibu Jemaat Gmim Sion Winangun  Kecamatan Malalayang 
Kota Manado,” Techno Science Journal 2, no. 1 (2020): 25–28, 
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/tsj/article/view/31225. 

5 Murphy Roland, he Tree of Life: An Exploration of Biblical Wisdom Literature (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1990). 27 

6 Dianne Bergant, Israel’s Wisdom Literature: A Liberation-Critical Reading. (Minneapolis: 
Fortress, 1997). 91 

7 Derek Kidner, The Wisdom of Proverbs, Job, and Ecclesiastes: An Introduction to Wisdom 
Literature. (Downer Grove: InterVarsity, 1985). 36 
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suami. Namun menunjukkan sebuah peranan bahwa seorang istri diciptakan 

untuk menjadi penolong.  

Konsep wanita sebagai penolong yang sepadan, bagaimanapun harus 

diakui tidak selalu berarti kesetaraan antara pria dan wanita.  Istri sebagai 

penolong suami lebih sering diposisikan berada di bawah suami.  Sejak masa PL 

telah terlihat bagaimana wanita seakan berstatus lebih rendah dari pria.  

Wanita juga dianggap kalah penting dibanding pria. 

Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah hal ini berlaku 

atas pria dan wanita (Kej. 1: 26-27). Ketika wanita mulai suatu pekerjaan untuk 

menopang kehidupan keluarga lebih berfungsi sebagai penolong. Penting 

untuk mengerti keutamaan peran wanita sebagai “penolong yang sepadan” bagi 

pria.  Kata “penolong” yang dimaksudkan Allah bukan menunjukkan bahwa 

wanita adalah makhluk yang inferior dibandingkan dengan laki-laki.8 

Gereja memiliki tugas pedagogi kepada para istri, supaya dapat berperan 

secara wajar dalam tugas dan panggilannya sesuai dengan kebenaran Firman 

Tuhan. Dengan demikian tugas pemberdayaan bukan semata sebuah 

pemberian keterampilan tepat guna untuk membuka wirausaha, namun juga 

membentuk watak dan kepribadian agar istri menjadi pribadi yang berkarakter 

dan takut Tuhan.  

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dasar Alkitabiah 

pemberdayaan wanita, dan untuk mengetahui sejauhmana peranan wanita 

dalam mendukung peningkatan ekonomi keluarga di masa pandemi. Gereja 

                                                           
8 W.M. Maston, TB. and Tillman, The Bible and Family Relations: A Comprehensive View of 

the Family Based on the Old and New Testaments. (Nashville: Broadman, 1983). 65 
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memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan jemaatnya secara 

holistic lahir dan batin. Dalam hal ini Gereja menjadi mitra pemerintah untuk 

mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, 

dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, 

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. 

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas berbagai faktor yang 

diidentifikasi menjadi akar masalah dalam peningkatan ekonomi jemaat adalah 

sebagai berikut: Pertama, Pandemi Covid 19, telah berdampak secara nyata 

dalam menurunkan produktivitas dan pendapatan jemaat yang memiliki 

wirausaha. Hal ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun serta 

adanya pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan. Kedua, rumah 

tangga jemaat dengan pekerjaan, juga mengalami penurunan dalam 

pekerjaannya, hal ini disebabkan oleh pengurangan jam kerja yang disertai 

dengan pengurangan pendapatan, dirumahkan untuk jangka waktu tertentu, 

serta Pemutusan Hubunngan Kerja. Ketiga, peranan Gereja secara aktif dalam 

memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh jemaat 

masih tergolong minim. Sebagaian besar gereja hanya menyelesaikan 

permasalahan dalam konteks kehidupan rohani, dan kurang menyentuh 

kebutuhan ekonomi jemaat. Keempat, Kaum wanita sebagai ibu rumah tangga 

memiliki kemauan untuk membantu ekonomi keluarga, namun tidak memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai sehingga yang dilakukan 

sebagian besar dari mereka usaha atau pekerjaan serabutan ala kadarnya. 

Kelima, Pemberdayaan kaum wanita dalam menopang ekonomi keluarga dapat 

dilakukan melalui berbagai pelatihan keterampilan kerja, dan pendampingan, 



8 
 

dan hal ini sudah semestinya dilakukan di dalam dan oleh gereja, dengan 

melibatkan berbagai pihak. Keenam, kemajuan dibidang teknologi informasi, 

merupakan peluang sekaligus tantangan dalam pemberdayaan kaum wanita 

melalui wirausaha berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini diperlukan 

pemahaman tentang wirausaha yang dikerjakan dengan mengintegrasikan 

antara online dan offline. 

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dasar Alkitabiah 

pemberdayaan wanita, dan untuk mengetahui sejauhmana peranan 

wanita dalam mendukung peningkatan ekonomi keluarga di masa 

pandemi. GBI House of Healing Surabaya memiliki tanggungjawab untuk 

meningkatkan kesejahteraan jemaatnya secara holistic lahir dan batin. 

Dalam hal ini Gereja menjadi mitra pemerintah untuk mewujudkan suatu 

masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan 

Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. 

 

B. Rumusan Masalah 

Menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini dilakukan 

dengan jalan mengidentifikasi masalah, membuat pembatasan, dan 

merumuskan pertanyaan penelitian.  

1. Identifikasi Masalah 

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas berbagai faktor 

yang diidentifikasi menjadi akar masalah dalam peningkatan ekonomi 
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jemaat adalah sebagai berikut: Pertama, Pandemi Covid 19, telah 

berdampak secara nyata dalam menurunkan produktivitas dan 

pendapatan jemaat yang memiliki wirausaha. Hal ini disebabkan oleh 

daya beli masyarakat yang menurun serta adanya pembatasan sosial 

berskala besar yang diberlakukan. 

Kedua, rumah tangga jemaat dengan pekerjaan, juga mengalami 

penurunan dalam pekerjaannya, hal ini disebabkan oleh pengurangan 

jam kerja yang disertai dengan pengurangan pendapatan, dirumahkan 

untuk jangka waktu tertentu, serta Pemutusan Hubunngan Kerja. 

Ketiga, peranan Gereja secara aktif dalam memberikan solusi 

terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh jemaat masih 

tergolong minim. Sebagaian besar gereja hanya menyelesaikan 

permasalahan dalam konteks kehidupan rohani, dan kurang menyentuh 

kebutuhan ekonomi jemaat. 

Keempat, Kaum wanita sebagai ibu rumah tangga memiliki 

kemauan untuk membantu ekonomi keluarga, namun tidak memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai sehingga yang dilakukan 

sebagian besar dari mereka usaha atau pekerjaan serabutan ala 

kadarnya. 

Kelima, Pemberdayaan kaum wanita dalam menopang ekonomi 

keluarga dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan keterampilan kerja, 
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dan pendampingan, dan hal ini sudah semestinya dilakukan di dalam dan 

oleh gereja, dengan melibatkan berbagai pihak. 

Keenam, kemajuan dibidang teknologi informasi, merupakan 

peluang sekaligus tantangan dalam pemberdayaan kaum wanita melalui 

wirausaha berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini diperlukan 

pemahaman tentang wirausaha yang dikerjakan dengan 

mengintegrasikan antara online dan offline. 

2. Pembatasan Masalah 

Berangkat dari identifikasi masalah diatas, dapat dilihat bahwa 

faktor utama yang menyebabkan munculnya permasalahan ekonomi 

dalam rumah tangga jemaat, adalah karena dampak dari Pandemi 

COVID-19. Dimana banyak keluarga dan rumah tangga Kristen 

mengalami kesulitan dalam pemenuhan kehidupannya setiap hari. 

Dalam penelitian ini tidak bermaksud untuk membahas semua persoalan 

yang ada. Permasalahan yang dipilih untuk diteliti, adalah 

pemberdayaan kaum wanita agar dapat berperan dalam mendukung 

peningkatan ekonomi keluarga. Sedangkan ruang lingkup penelitian 

yang menjadi obyek penelitian ini adalah keluarga pada jemaat GBI 

House of Healing Surabaya.  

Batasan masalah ini dipilih karena memperhatikan beberapa aspek 

keterbatasan peneliti, diantaranya waktu, dan masalah biaya penelitian. 

Akhirnya yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pemberdayaan 
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kaum wanita dalam upaya meningkatkan ekonomi rumah tangga di 

Jemaat GBI House of Healing Surabaya.  

3. Pertanyaan Penelitian 

Fokus penelitian ini diarahkan kepada pemberdayaan kaum wanita 

dalam mendukung perekonomian keluarga di Jemaat GBI House of 

Healing Surabaya. Berdasarkan fokus ini maka rumusan masalah 

penelitian yang diangkat adalah sebagai berikut: 

1. Apakah makna Amsal 30:10-31 yang menjadi dasar biblika dalam 

peranan kaum wanita dalam keluarga? 

2. Bagaimanakah model pemberdayaan kaum wanita untuk dapat 

berperan dalam peningkatan ekonomi keluarga? 

3. Apakah bentuk wirausaha yang dapat dilakukan oleh Kaum 

wanita yang berdampak dalam mendukung perekonomian 

keluarga di GBI House of Healing Surabaya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna dan model, serta 

untuk mengetahui aktivitas kaum wanita di GBI serta dampaknya bagi 

peningkatan ekonomi keluarga. Secara spesifik tujuan penelitian ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Untuk menemukan makna Amsal 31:10-31 yang dijadikan dasar 

teologi Alkitabiah dalam peranan wanita terhadap keluarga. 
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2. Untuk menemukan model pemberdayaan kaum wanita dalam 

upaya peningkatan ekonomi keluarga. 

3. Untuk mengetahui bentuk wirausaha yang dapat dilakukan oleh 

kaum wanita dan dampaknya dalam peningkatan ekonomi 

keluarga di Jemaat GBI House of Healing Surabaya. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini memiliki urgensi yang mendasar, mengingat 

keterpurukan ekonomi di masa pandemi adalah masalah yang harus 

segera dicari solusinya. Hasil penelitian ini memiliki manfaat besar. 

Pertama, bagi Kaum Wanita dimana mereka dapat berperan sesuai 

dengan kebenaran Firman Tuhan, tidak mengambil alih tugas suami 

sebagai kepala keluarga namun dapat menjadi pribadi yang kreatif dan 

inovatif untuk mendukung peningkatan ekonomi keluarga. Mereka 

memiliki keterampilan tepat guna, yang bernilai ekonomi, sehingga 

tanpa meninggalkan tanggungjawab sebagai seorang ibu yang mengatur 

rumah tangga, dapat secara kreatif membantu suami dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Hal ini memiliki dampak yang signifikan dalam 

peningkatan kesejahteraan keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Kedua, bagi Gereja pada umumnya dapat dijadikan sebagai model 

pemberdayaan bagi jemaat. Gereja bukan saja menyelesaikan masalah 
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kehidupan rohani akan tetapi dapat memberikan solusi terhadap  

permasalahan pemenuhan hidup setiap hari. Penelitian ini bermanfaat 

sebagai ide, gagasan, terobosan dalam pemberdayaan jemaat terutama 

bagi kaum wanita dan dapat ditingkatkan serta disesuaikan dengan 

kondisi dan situasi setempat. 

Ketiga, bagi kajian ilmu teologi menjadi salah satu sumber referensi 

untuk mendasari penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. 

Menjadi dasar teologi Alkitabiah bagi praktik pemberdayaan kaum 

wanita yang dilaksanakan oleh gereja dan masyarakat Kristen. Melalui 

hasil studi eksegetis dapat ditemukan makna-makna praktis, sehingga 

ayat-ayat Firman Tuhan dapat diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga meningkatkan iman dan percaya serta perubahan 

perilaku dari jemaat. 

Keempat, bagi peneliti bermanfaat sebagai tambahan wawasan, 

dan bahan materi kajian yang dapat disampaikan dalam seminar, 

perkuliahan, dan dalam dialog dengan jemaat. Terlebih bagi institusi 

pendidikan tinggi teologi dimana peneliti mengabdi, dapat dijadikan 

sumbagan pemikiran yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup 

jemaat. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Kajian Penelitian yang Relevan 

Kitab Amsal merupakan kata-kata hikmat yang memberikan pengertian 

kepada setiap manusia yang belajar dan membacanya. Dari Pasal 31 yang 

merupakan nasehat dari seorang ibu Lemuel, yang menceritakan seorang 

wanita dengan kualitas karakter yang baik. Memaparkan sebuah nasehat yang 

disertai dengan hikmat Tuhan, di mana Raja Lemuel harus mencari wanita yang 

bijaksana atau cakap, sebab di hadapan Allah nilai wanita atau isteri yang cakap 

atau bijaksana itu tidak dapat diukur dengan apapun, sebab sangatlah berharga.  

Istri yang cakap memiliki karakter yang luar biasa (rajin, murah hati, dan 

berhikmat) serta sangat bijaksana sehingga sangat berharga dihadapan Allah 

dan juga suaminya. Kriteria-kriteria tersebut di atas sangat sulit dijumpai pada 

masa kini, dalam fenomena-fenomena yang ada bisa dibilang satu banding 

seribu. 

Figur istri yang bijak dalam membina rumah tangga seharusnya sesuai 

Amsal 31:10-31 dari sisi Alkitab dan dari umum, yang mana meneliti wanita-

wanita yang sukses dalam membina keluarganya, sehingga melalui penelitian 

ini dapat menginspirasi para istri jaman sekarang dan bertumbuh dalam 
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kedewasaan. Mereka meningkatkan sumber daya manusianya dan bertumbuh 

dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus9 

Kedua penelitian di atas menitik beratkan kepada kualitas karakter 

sorang istri dalam rangka kehidupan istri sebagai pengatur rumah tangga, dan 

istri yang baik dihadapan suaminya. Namun belum menyentuh dan membahas 

ayat-ayat yang berkaitan dengan kecakapan istri sebagai seorang yang memiliki 

semangat wirausaha untuk mendukung perekonomian keluarganya.  

Di masa pandemi penggunaan teknologi informasi berbasis internet 

dalam berwirausaha sangat dibutuhkan dan terbukti efektif. Afandi dalam 

penelitiannya, menjelaskan peranan teknologi digital dalam pelayanan di 

gereja. Hal ini dapat dilakukan melalui tiga bentuk yaitu Pertama, Technology 

Enables Communication: melalui sosial media gereja dapat membangun 

komunikasi dengan jemaat. Kedua, Technology Enables Community: teknologi 

memungkinkan ikatan komunitas eklesiologis yang lebih besar yang tidak 

menuntut kedekatan secara fisik, namun kebersamaan saling melayani secara 

virtual.  Ketiga, Technology Enables Discipleship: Menggunakan teknologi 

komunikasi untuk menyampaikan Firman Tuhan melalui komunitas 

pemuridan.10 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki 

oleh wanita menurut Amsal 31:10-31. Menggali potensi-potensi yang istimewa, 

                                                           
9 Fereddy Siagian, “FIGUR ISTRI YANG BIJAK DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA 

KRISTEN BAHAGIA MENURUT AMSAL 31:10-30,” Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia 4, no. 
12 (2019): 104–116, https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-
literate/article/view/832/1184. 

10 Yahya Afandi, “Gereja Dan Pengaruh Teknologi Informasi,” Jurnal Fidei 1, no. 2 (2018): 
270–283. 
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secara ‘real’ dari wanita dan kehebatannya dalam berinovasi, kreatif membantu 

suami dalam mengangkat ekonomi keluarga serta membangun keluarga yang 

bahagia. Dalam situasi atau keadaan saat ini, dimana negara kita Indonesia 

bahkan seluruh dunia sedang dilanda pandemi covid-19, tentunya membawa 

dampak yang luas bagi perekonomian dunia khususnya juga negara Indonesia. 

Banyak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau istilahnya ‘di rumahkan’ baik 

yang langsung ‘pecat’ atau juga di rumahkan yang dengan janji akan 

dipekerjakan kembali bila situasi sudah ‘aman’.  

Peranan wanita sebagai ‘penolong’ dalam keluarga yaitu menolong suami 

dalam mengatasi perekonomian keluarga, yang membutuhkan sikap, kesigapan 

, hikmat dan ke ahlian serta tangan dingin dalam membangun kebahagian 

bersama dalam keluarga. Melalui penelitian ini akan diangkat lebih detail 

secara Alkitabiah dan secara umum yang real, guna menginspirasi dan 

menyemangati para wanita yang lain dalam situasi saat ini. Masalah bukanlah 

masalah yang harus ditakuti dan dijauhi, justru harus menjadi tantangan yang 

akan membawa pada kemajuan atau memberi kemampuan atau ‘skill’ yang 

lebih baik atau bahkan lebih hebat. (Yakobus 1:1-4; 12). 

 

B. Makna Amsal 31:10-31 dalam Peranan Wanita di Keluarga 

Amsal 30:10-31 diawali dengan frasa dalam bentuk pertanyaan “Istri 

yang cakap siapakah akan mendapatkannya?  Ia lebih berharga dari pada 

permata (Ams. 31:10).”  Frasa “Istri yang cakap” dalam terjemahan LAI ini dapat 

diterjemahkan juga sebagai “istri yang berkarakter mulia.”  Frasa ini 

menekankan tentang peran wanita sebagai istri berkaitan dengan kualitas 
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karakter pribadinya.  Karakter yang mulia memberikan gambaran akan wanita 

yang memiliki karakter moral yang baik, seorang wanita yang tangguh dan kuat. 

Bentuk kalimat pertanyaan dalam ayat ini juga menjelaskan betapa sulitnya 

menemukan seorang istri dengan kualitas ideal seperti yang dimaksud di atas. 

Ayat 11-31 memberikan gambaran karakter seorang istri yang berkenan 

kepada suami dan berkenan kepada Allah. Kualitas karakter ini dapat 

dikelompokkan menjadi empat peran yang berbeda:11 

 

Pertama, sebagai istri yang setia dan mengasihi suaminya. Hal ini terlihat 

dari ayat 11 “Hati suaminya percaya keadanya”. Selanjutnya berbuat baik 

kepada suaminya secara konsisten sepanjang umurnya (ayat 12). Senantiasa 

menjaga nama baik suaminya, sehingga menjadi terkenal di seluruh kota (ayat 

23) 

 

Kedua, sebagai pengatur rumah tangga yang dengan rajin melayani seiisi 

rumahnya. Suka bekerja dengan rajin (ayat 13). Menyediakan makanan untuk 

seisi rumahnya (ayat 14-15) 

 

Ketiga, sebagai seorang wanita yang memiliki semangat wirausaha. 

Dalam ayat 16-19, 24 ada beberpa pekerjaan yang dikerjakannya: 1) membeli 

ladang dan membuat kebun anggur. 2) memintal benang menjadi kain, 

                                                           
11 David Thomas, Book of Proverbs: Expository and Homiletical (Grand Rapids: Kregel, 

1982). 789 
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sehingga mendapat keuntungan dari apa yang sudah diusahakannya. 3)  

Menjual hasil kerjanya kepada pedagang (lihat ayat 24) 

 

Keempat, sebagai pribadi yang bertumbuh dewasa secara rohani. 

Memiliki belas kasihan dan menolong orang yang miskin (ayat 20). 

Menyampaikan pengajaran Firman dengan lembut kepada seisi rumahnya 

(ayat 26). Memiliki kehidupan rohani yang takut akan Tuhan, sehingga 

mendapat pujian dari banyak orang. (ayat 30-31) 

 

Amsal 31:10-31, mampu menunjukkan ke’hebat’an seorang istri 

sekaligus menjadi kebanggaan suami dan anak-anaknya serta menjadi teladan 

bagi wanita-wanita yang lain. Telaah mendalam terhadap kata cakap di ayat 10 

yang dalam Bahasa Ibrani dipakai kata eset khayil, memiliki arti ‘tentara’ atau 

‘orang yang tangguh’ atau ‘kreatif dan inovatif’. Jadi kreatifitas yang dimiliki 

seorang wanita cakap, yang tidak dimiliki oleh para pria, membuatnya menjadi 

‘istimewa’ dan ‘luarbiasa’  

Kreatifitas dan inovatif yang dimiliki tentunya tidak hanya sekedar 

konsep tetapi perlu ditunjukkan secara nyata, dengan melakukan banyak hal, 

dimana perlu dilakukan observasi lapangan yang nmana disesuaikan dengan 

situasi keadaan saat ini yaitu Pandemi covid-19 yang benar-benar membawa 

keresahan dan ketakutan bagi semua orang. Kemampuan memahami atau 

melihat peluang-peluang yang ada dalam berwirausaha untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. Keberanian dan ketekunan akan menjadi salah satu tolok 

ukur keberhasilan dalam bekerja atau usaha yang akan dikerjakan. Skill atau 
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olah kemampuan dalam bekerja juga diperlukan walaupun skill ini akan 

berkembang juga sesuai waktu yang berjalan mengiringi pelaksanaan 

pekerjaan yang akan dikerjakan. 

Dengan demikian, jika semuanya dilakukan dan dikolaborasikan dengan 

baik dan cermat, tentunya akan menghasilkan sesuatu yang ‘luarbiasa’, efektif 

dan jitu. Dimana bisa dibayangkan bahwa para wanita yang benar-benar 

menghidupi Amsal 31:10-31, akan menjadi kebangaan bagi suami, anak dan 

keluarga yang lain, dan tentunya akan menjadi kebangaan TUHAN. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berangkat dari pemaparan masalah penelitian dan kajian teori 

yang peneliti jelaskan pada bagian sebelumnya, dapat dirumuskan 

kerangka konseptual, yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian 

ini. 

1. Makna Amsal 31:1-30 Memberikan kualitas karakter wanita yang 

cakap dengan 4 ciri utama yaitu:  Istri yang setia, ibu rumah 

tangga yang rajin, wanita yang memiliki semangat wirausaha, 

wanita yang dewasa rohani. Asumsi peneliti ketika wanita 

memahami makna ayat ini akan memperoleh hikmat dan 

pengertian tentang peranannya sebagai ibu, istri dalam keluarga 

Kristen. Pada akhirnya akan menjadi wanita yang cakap, untuk 

mendukung perekonomian keluarga. 
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2. Pemberdayaan wanita di jemaat menjadi tanggungjawab gereja 

melalui berbagai pelatihan keterampilan tepat guna. Model 

pelatihan yang dilakukan adalah melalui belajar bersama dalam 

kelompok di Gereja. Pelatihan yang diberikan antara lain dapat 

berupa: 1) Pelatihan mengelola rumah tangga yang baik, 2) 

Pelatihan keterampilan kecakapan hidup, 3) Pelatihan strategi 

pemasaran melalui digital marketing. Asumsi yang peneliti angkat 

dalam hal ini adalah jika Gereja sudah melaksanakan 

pemberdayaan kepada jemaatnya, maka dalam keluarga akan 

tercipta usaha kecil, yang dapat menghidupkan roda ekonomi 

keluarga.  

3. Bentuk usaha yang dilakukan oleh wanita dalam jemaat 

disesuaikan dengan minat dan kemampuan yang diperoleh dalam 

pelatihan yang diikuti di gereja. Bentuk wirausaha yang dilakukan 

dapat berupa: 1) Wirausaha kuliner 2) Kerajinan tangan 3) Toko 

online 4) Salon kecantikan. Harapannya adalah melalui 

penguasaan salah satu dari pelatihan ini kaum wanita dapat 

memulai suatu wirausaha baru untuk dijadikan usaha kecil di 

dalam keluarga. Pemanfaatan telepon pintar dapat dijadikan 

sebagai strategi usaha dan pemasaran secara online melalui 

berbagai media sosial dan berjualan melalui aplikasi toko online. 
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Dengan demikian akan ada tambahan pemasukan dalam 

keluarga. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah penelitian yang 

dipakai dalam mengumpulkan data, menganalisis, sampai dengan 

penarikan kesimpulan. Berikut akan dijelaskan metodologi penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Moleong (2014:6) mengatakan penelitian kualitatif  bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian 

misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara 

holistik dan dengan cara deskripsi, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.  

Dari definisi ini dapat dimengerti bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang dimaksudkan untuk meneliti gejala sosial secara 

alamiah. Hal ini sesuai dengan kondisi obyek penelitian yang dipilih 

dimana fenomena ekonomi rumah tangga jemaat dan berbagai aktivitas 

pekerjaan yang sedang dijalani merupakan gejala sosial yang holistik, 

penuh makna dan hanya bisa didekati dengan metode kualitatif. 
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Pengertian yang senada dijelaskan oleh Sugiono (2013:15) 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 
adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument 
kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 
purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi 
(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 
generalisasi.  
 

Berangkat dari pengertian ini ada beberapa alasan mendasar 

mengapa dipakai metode penelitian kualitatif, yaitu (Moleong, 2014:7): 

1) Subyek penelitian belum dapat didefinisikan dengan baik dan kurang 

dipahami, karena belum jelas dan penuh makna. 2) Isu-isu yang diteliti 

rumit, sensitif, dan peneliti bermaksud memahaminya secara rinci. 3) 

Bermaksud meneliti latar belakang subyek penelitian. 4) Untuk 

memahami fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui. 5) 

Untuk mengetahui perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak 

diketahui. 6) Metode ini memungkinkan hubungan secara langsung 

antara peneliti dan responden. 

 

B. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mengenali obyek 

penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang hendak 

dicapai. Creswell (2015) memperkenalkan lima pendekatan atau metode 
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dalam penelitian kualitatif yaitu: narrative research, phenomenological 

research, grounded theory research, ethnographic research, case study 

research. Dalam penelitian ini penulis memilih pendekatan 

fenomonologis, untuk memahami pengalaman kehidupan jemaat dalam 

upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari dimasa pandemi.  

Untuk memperoleh dasar tindakan dalam suatu kehidupan jemaat, 

dalam fenomenologis terdapat tipe penelitian hermeneutik. Dimana 

menurut Van Manen dalam Creswell (2015:110) pengalaman hidup 

(fenomenologi) ditujukan untuk menafsirkan teks kehidupan 

(hermeneutika). Fenomenologi bukan saja deskripsi tetapi juga proses 

penafsiran yang penelitinya membuat penafsiran.   

Dalam penelitian di bidang ilmu Teologi dan Agama Kristen 

penelitian ini disebut dengan penelitian teologis eksegetis. Stuart (2012) 

Memberikan pedoman langkah-langkah dasar dalam melakukan 

eksegesis teks Perjanjian Lama yaitu: 1) teks 2) terjemahan 3) data 

gramatikal 4) data leksikal 5) bentuk 6) struktur 7) konteks sejarah 8) 

konteks sastra 9) konteks Alkitabiah 10) teologi 11) penerapan. 

Langkah-langkah ini dapat diterapkan dalam melakukan eksegesis untuk 

mencari dasar teologis alkitabiah, yaitu mengeksegesis Amsal 31:10-31. 

Hasil eksegisis ini dijadikan landasan kebenaran dalam melakukan 

pembahasan terhadap temuan penelitian, serta dijadikan dasar 

pelaksanaan pemberdayaan wanita di jemaat.  
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C. Subjek Penelitian  

Subyek penelitian adalah informan yang ditetapkan oleh peneliti 

sebagai pribadi yang memiliki informasi tentang data penelitian. 

Penetapan informan tidak hanya meliputi keputusan-keputusan tentang 

orang-orang mana yang akan diamati atau diwawancarai, tetapi perlu 

memperhatikan latar belakang, peristiwa, dan proses sosial. (Miles dan 

Huberman, 1992:49).  

Dalam penelitian ini penetapan sampel dilakukan dengan teknik 

sampel bertujuan (purpose sampling), yaitu menetapkan informan 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2013:124), misalnya orang 

tersebut dianggap memiliki sejumlah besar data yang kita perlukan 

dalam penelitian. Peneliti akan memilih seseorang karena mereka orang 

kunci, mengerti masalah penelitian dan fenomena sosial yang diteliti. 

Creswel (2015:407) mengatakan standar yang digunakan untuk 

menetapkan partisipan ini adalah apakah mereka kaya akan informasi.   

Selain sampel bertujuan teknik sampling yang dipakai adalah 

snowball sampling, adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil, kemudian makin banyak. (Sugiono, 2013:125) Pertama 

peneliti memilih satu atau dua orang informan dengan menggunakan 

teknik purpose sampling, kemudian untuk melengkapi, dan 



26 
 

mengembangkan data penelitian peneliti akan memilih orang lain lagi 

yang dianggap memiliki pengetahuan tentang masalah penelitian.  

Untuk memahami situasi dan fenomena sosial yang sedang diteliti, 

peneliti menentukan subyek penelitian yaitu keluarga yang ada di jemaat 

GBI House of Healing Surabaya. Profil informan adalah 1) Pendeta atau 

gembala Gereja, 2) Para ibu rumah tangga dalam jemaat GBI House of 

Healing yang juga tergabung dalam organisasi Wanita Bethel Indonesia, 

3) Ketua Wanita Bethel Indonesia 4) Jemaat lainnya yang dianggap 

memiliki informasi sehubungan dengan data penelitian.  

 

D. Jenis Data  

Data dalam penelitian ini berupa teks, pemaparan atau diskripsi, 

yang didapat dari para informan. Peneliti membuat agenda penelitian 

dan membuat Catatan Penelitian Lapangan. Mengikuti format yang 

dibuat oleh Moleong (2014:210), catatan lapangan penelitian ini terdiri 

dari: 1) Judul Catatan Lapangan yang dilengkapi dengan nomor kode. 2) 

Teknik pengumpulan data 3) Waktu: tanggal dan jam penelitian. 4) 

Waktu pencatatan (harus ditanggal yang sama dengan pelaksanaan 

penelitian) 5) Tempat penelitian 6) Subyek penelitian yaitu informan 

yang diwawancarai 6) Bagian deskriptif merupakan uraian panjang 

tentang jalannya pengumpulan data. 7) Bagian reflektif merupakan 

kerangka berpikir dan pendapat peneliti, gagasan dan kepedulian. 
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Pengumpulan data pengamatan juga dilakukan pencatatan sama seperti 

catatan wawancara, dimana pada bagian diskripsi diuraikan keadaan, 

situasi, kegiatan yang sedang diamati. 

Selain catatan lapangan dan catatan observasi tertulis dan berisi 

narasi selama pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan juga 

berupa rekaman audio dan atau video, pada saat pengumpulan data 

dilakukan. Foto, dokumentasi kegiatan, rekaman kegiatan serta catatan-

catatan harian dari para informan juga dapat dijadikan sumber data 

penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan data 

Dalam penelitian kulitatif teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan teknik sebagai berikut: 

 

a). Pengamatan 

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan peneliti mencari data 

dengan mendatangi lokasi penelitian mengamati apa yang dikerjakan 

orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi 

dalam aktivitas mereka. Penerapan dalam penelitian fenomenologis 

pengamatan dapat dilaksanakan secara langsung atau bersamaan 

dengan wawancara. Dalam hal ini yang dipentingkan adalah bagaimana 

data dapat dikumpulkan dan dibuat catatan penelitian lapangannya. 
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b).  Wawancara  

Wawancara adalah sarana penelitian yang cukup valid karena 

secara pribadi peneliti dapat mengetahui dengan pasti informasi yang 

disampaikan. Jika wawancara dilakukan ke beberapa orang maka akan 

dapat menganalisa dan menarik kesimpulan yang ilmiah.  Langkah-

langkah wawancara dalam penelitian ini adalah seperti yang jelaskan 

oleh Creswell (2015:229) sebagai berikut: 

1) Menentukan pertanyaan riset yang akan dijawab dalam 

wawancara.  

2) Mengidentifikasi mereka yang akan diwawancarai, yang dapat 

menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan wawancara. 

3) Menentukan tipe wawancara yang praktis dan dapat 

menghasilkan informasi yang paling berguna untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 

4) Menggunakan prosedur perekaman yang memadai ketika 

melaksanakan wawancara satu-lawan-satu atau wawancara 

kelompok terfokus. 

5) Merancang dan menggunakan panduan wawancara, menulis 

daftar pertanyaan pada kertas. 

6) Menyempurnakan lebih lanjut pertanyaan wawancara dan 

prosedur melalui pilot testing. 

7) Menentukan lokasi wawancara. 
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8) Meminta persetujuan dari informan terlibat alam penelitian 

dengan memberikan informasi. 

9) Melaksanakan wawancara, dengan menggunakan prosedur 

wawancara, dan menyelesaikan semua pertanyaan yang telah 

dipersiapkan. 

c)  Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen tertulis misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen 

gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Hasil 

wawancara dan observasi akan lebih kredibel bila dilengkapi dengan 

adanya rekaman dokumentasi. 

Dokumentasi yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi, 

dokumen-dokumen gereja rekaman kegiatan berupa catatan, foto, audio, 

dan dokumen lain yang menggambarkan adanya kegiatan di tempat 

penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum, setelah 

dan selesai peneliti memasuki lapangan hal ini terus menerus dilakukan. 

Interpretasi data merupakan penyajian data, dari hasil analisis yang 

diwujudkan dalam pemaparan naratif dan deskriptif. Pada uraian 
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selanjutnya akan dijelaskan langkah-langkah analisis dan interpretasi 

data. 

Interpretasi data menurut Moleong (2014:197), dijabarkan ke 

dalam tujuan, prosedur umum, peranan hubungan kunci, peranan 

introgasi data, langkah penafsiran data dengan analisis komparatif. 

Interpretasi data dilakukan setelah atau bersamaan dengan analisis data 

sebelum dilapangan, ketika di lapangan dan setelah dilapangan.  

Menurut Sugiyono (2013:336) penelitian kualitatif telah 

melakukan analisis data sebelum memasuki lapangan. Analisis dilakukan 

terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan 

digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus 

penelitian ini masih bersifat sementara di lapangan. 

Analisis data selama di lapangan Model Miles dan Huberman 

(1992) dilakukan dengan tiga tahap yaitu 1) Reduksi data, dalam 

melakukannya setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan 

dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. 

Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan 

segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, 

justru itulah yang harus dijadikan perhatian dalam melakukan reduksi 

data. 2) Penyajian data, dapat dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, 

grafik, phie card, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data 

tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 
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sehingga akan semakin mudah dipahami. 3) Kesimpulan atau verifikasi 

data, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, 

hipotesis, atau teori. 

 

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data  

Banyak teori dan teknik yang dapat dipakai dalam pemeriksaan 

keabsahan data penelitian. Hal ini perlu dilakukan agar data yang 

diperoleh valid dan kredibel. Moleong (2014:345) menuliskan ada 

sembilan cara dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu: perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, 

kecukupan refensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian 

rinci, auditing. 
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Sugiyono (2013:367) menuliskan bahwa dalam penelitian 

kualitatif pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan cara uji 

kredibilitas data, uji transferabilitas, uji dependibilitas, uji 

confirmabilitas. Sementara itu uji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, 

diskusi teman, analisis kasus negatif, member check. Penerapan 

kriterium derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya 

menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriterium ini 

berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga 

tingkat kepercayaanya bisa dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat 

kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh 

peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. 
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BAB IV 

MODEL PEMBERDAYAAN KAUM WANITA  

DI GBI HOUSE OF HEALING 

 

 

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya, yang berarti 

kemampuan. Menurut Prijono pemberdayaan adalah proses kepada 

masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu 

agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan 

pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok 

atau lapisan masyarakat yang tertinggal.12 Diharapkan setelah orang 

atau kelompok orang diberdayakan memiliki kemampuan, daya saing, 

daya juang sehingga memiliki kekuatan untuk mengatasi 

permasalahannya sehari-hari. Pemberdayaan kaum wanita memiliki arti 

bahwa individu diperlengkapi agar memiliki kemampuan untuk 

berkarya, memiliki pilihan hidup yang lebih baik dan mampu keluar dari 

berbagai jerat masalahnya. 

Pemberdayaan pada kaum wanita ini ditujukan secara khusus 

supaya dapat berperan sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, atau 

bahkan dirinya sendiri untuk memiliki kemampuan melihat peluang 

                                                           
12 Onny S. dan A.M.W Pranaka Prijono, Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan 

Implementasi (Jakarta: CSIS, 1996). 55 
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ekonomi di sekitar lingkungannya. Setelah dilakukan pemberdayaan 

maka akan mengalami perubayan sosial, berdaya, memiliki kekuasaan 

atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial 

seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, 

mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan 

mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupanya.13 

Pemberdayaan yang berujung kepada peningkatan ekonomi 

keluarga memiliki dimensi Kriteria.  Handayani dan Sugiarti menjelaskan 

keberhasilan pemberdayaan perempuan dengan lima kriteria analisis 

yang meliputi: kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan 

kontrol. Lima dimensi pemberdayaan ini adalah kategori analitis yang 

bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling 

menguatkan dan melengkapi, serta mempunyai hubungan hierarkhis. 

Disamping itu kelima dimensi tersebut juga merupakan tingkatan yang 

bergerak memutar seperti spiral, makin tinggi tingkat kesetaraan 

otomatis makin tinggi tingkat keberdayaan.14  

 

 

                                                           
13 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Alfabeta, 

2014). 59-60 
14 Trisakti dan sugiarti. Handayani, Konsep dan Tehnik Penelitian Gender (Malang: UMM 

Press, 2002). 169 
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A. Kemampuan dalam mengelola Rumah Tangga 

Pandemi COVID-19 telah meningkatkan anak kemiskinan di 

Indonesia, hal ini karena banyak keluarga kesulitan memenuhi 

kebutuhan dasarnya. Definisi miskin sebagaimana yang dikatakan oleh 

Agoestina adalah suatu keadaan orang atau sekelompok orang yang 

tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu 

sadang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan secara layak karena 

pendapatan yang rendah.15 Kemampuan mengelola rumah tangga 

berkaitan erat dengan peranan seorang wanita sebagai ibu, dan sebagai 

istri. Menjalani kehidupan sebagai wanita karier seringkali berujung 

kepada konflik peranan, dan tidak jarang ada beberapa peran yang 

dikorbankan. Seorang istri akan berganti peran sebagai wanita karier 

saat dipekerjaan. Dengan pergumulan seperti ini Linnamen dan Holland 

(1993:17) menunjukkan bahwa pada akhirnya seorang istri bekerja 

dapat kehilangan identitas diri pribadinya.16  Ia akan kesulitan 

menemukan siapa dirinya di luar peran sebagai pekerja, istri dan ibu 

yang dilaluinya setiap hari.  Dengan cara demikian istri bekerja akan 

kehilangan kesempatan untuk hidup sebagai pribadi yang perlu 

bertumbuh. 

                                                           
15 Eunike Agoestina, “Model Pelayanan Misi Holistik dalam Pengentasan Kemiskinan,” 

Kaluteros 1, no. 1 (2019): 43–53, https://e-
journal.sttaw.ac.id/index.php/kaluteros/article/view/1/4. 

16 Karen Scalf & Linda Holland Linnamen, Working Women, Workable Lives : Creative 
Solutions for Managing Home and Career (Wheaton: Harold Shaw, 1993). 17 
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Istri yang terlalu lelah untuk mengerjakan tanggung jawab rumah 

tangganya akan menghasilkan rumah yang tidak teratur dengan baik.  Ibu 

yang telah kehabisan tenaga dan konsentrasinya tidak akan dapat 

memberikan waktu yang berkualitas untuk menjaga relasinya dengan 

anak dan suaminya.  Relasi yang “kering” akan menghasilkan 

ketidaknyamanan dalam keluarga.  Masalah ini sangat berkaitan dengan 

hal kesatuan dan keutuhan keluarga.  Kenyataannya adalah seorang istri 

tidak dapat mencegah kehidupan kerja berpengaruh pada kehidupan 

rumah tangganya.17 

Gereja memiliki tanggungjawab untuk melakukan pembinaan 

kepada rumah tangga jemaat terutama dalam membina para ibu agar 

memiliki kemampuan untuk mengelola rumah tangga dengan baik. 

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara: Konseling keluarga, Ibadah 

Kaum wanita, Komsel, Persekutuan wanita, pelayanan perkunjungan, 

dan serangkaian pelayanan pastoral lainnya. 

 

B. Pelatihan Keterampilan Kecakapan Hidup 

Menjadi ibu rumah tangga diperlukan keahlian untuk mengatur 

segala kesibukan. Wanita lebih suka kesibukan daripada keruwetan. 

Kesibukan berdampak positif karena membuat banyak kegiatan dapat 

diselesaikan, namun keruwetan adalah penanda bahwa banyak masalah 

                                                           
17 Ibid, 144 
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yang belum selesai. 18 Pemberdayaan wanita melalui kegiatan di 

masyarakat melalui kelompok PKK sudah lazim dilakukan. Dalam 

kegiatan tersebut tidak jarang disertai dengan pelatihan keterampilan 

kecakapan hidup. 

Pelatihan diarahkan untuk membuka usaha rumahan. Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak  menjelaskan bahwa 

pengembangan industri rumahan mengandung aspekaspek strategik,  

antara lain: 1) Meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan 

produktif yang dikerjakan di rumah, tanpa perlu mengurangi kewajiban 

pokok kerumahtanggaan. 2) Meningkatkan pendidikan, kewirausahaan 

dan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari pembinaan kualitas 

hidup ibu dan anak. 3) Membangun jaringan pemasaran produk industri 

rumahan untuk menjamin keberlanjutan usaha. 4) Mengintegrasikan 

berbagai sumberdaya fi nansial guna memperkuat permodalan usaha. 5) 

Aplikasi teknologi tepat guna dan tepat sasaran untuk meningkatkan 

kualitas produk dan kepercayaan konsumen. 

Dalam hal ini gereja dapat memulai sebuah pelatihan yang sesuai 

dengan situasi dan kondisi jemaat. Mengakomodir bakat dan minat dari 

para ibu rumah tangga yang ada sehingga dapat diwujudkan pelatihan 

yang relevan untuk mereka.  

 

                                                           
18 Moony, Menjadi Wanita Kristen Paling Bahagia (Jakarta: Visimedia, 2006). 66 
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C. Pelatihan Strategi Pemasaran melalui Digital Marketing  

Pada masa pandemi penjualan secara langsung mengalami 

penurunan hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB). Masyarakat memilih untuk tetap di rumah dan 

memesan kebutuhan melalui internet secara digital. Penelitian yang 

dilakukan oleh Purwatna, dkk, digital   marketing didefinisikan sebagai 

kegiatan pemasaran yang menggunakan media berbasis internet. Selain 

itu merupakan kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media 

digital secara online dengan memanfaatkan berbagai sarana misalnya 

jejaring sosial.19 Media sosial yang paling banyak digunakan sebagai 

sarana digital marketing adalah facebook dan Instagram, tweeter, 

Whatsaap.  

Selain dengan jejaring sosial digital marketing juga menggunakan 

aplikasi e-commerce. Penelitian yang dilakukan oleh Hardilawati, 

menjelaskan e-commerce merupakan suatu    proses    membeli    dan    

menjual    produk-produk    secara elektronik   oleh   konsumen   dan   dari   

perusahaan   ke   perusahaan   dengan   computer   sebagai perantara 

transaksi bisnis.20 Hal ini sangat sesuai dengan kondisi di masa pandemi. 

                                                           
19 Dedi Purwana, R Rahmi, dan Shandy Aditya, “Pemanfaatan Digital Marketing Bagi 

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit,” Jurnal 
Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM) 1, no. 1 (2017): 1–17. 

20 Wan laura Hardilawati, “Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19,” 
Jurnal Akuntansi dan Ekonomika 10, no. 1 (2020): 89–98. 
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Beberapa ecommerce yang dapat dipilih diantaranya adalah Shopee, 

tokopedia, buka lapak, JDid, gojek, lazada, grabfood, dan lain sebagainya. 

Bagaimapun mudahnya promosi dengan menggunakan digital 

marketing, tetap diperlukan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan 

dalam menjalankannya. Jemaat terutama kaum wanita sangat 

memungkinkan untuk membuka toko online setelah dilakukan pelatihan 

seperti ini. 

 

D. Wirausaha Kaum Wanita dalam Upaya Meningkatkan 

Ekonomi Keluarga 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha perdagangan 

yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada 

usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Termasuk di dalamnya adalah 

usaha rumahan yang pada dasarnya bisa dikerjakan oleh perempuan 

atau ibu rumah tangga. Usaha yang dimaksud dan menjadi pilihan harus 

disesuaikan dengan kemampuan dan minatnya. Melalui serangkaian 

pelatihan usaha rumahan bisa dikerjakan oleh siapa saja. 

Beberapa bentuk Usaha rumahan atau UMKM yang bisa dilakukan 

oleh kelompok wanita, atau oleh perseorangan misalnya adalah sebagai 

berikkut: 
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a) Kuliner 

Istilah kuliner berasal dari Bahasa Inggris cullinary, yang berarti 

aktivitas yang berkaitan dengan memasak. Definisi kuliner dalam ranah 

ekonomi kreatif, yaitu kegiatan persiapan, pengolahan, penyajian 

produk makanan, dan minuman yang menjadikan unsur kreativitas, 

estetika, tradisi, dan/atau kearifan lokal; sebagai elemen terpenting 

dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk tersebut, untuk menarik 

daya beli dan memberikan pengalaman bagi konsumen Kuliner. 

Berangkat dari pengertian di atas dalam usaha kuliner diperlukan 

kreativitas supaya memiliki daya tarik bagi konsumen. Bentuk-bentuk 

kuliner yang bisa dijadikan jenis usaha, dapat dikategorikan ke dalam 4 

golongan: 1) Jasa penyedia makanan/restoran/jasa boga (caterers); 2) 

Toko roti (baked goods stores); 3) Toko olahan gula/permen/coklat 

(confectionery and nut stores); 4) Toko produk makanan spesial (all other 

specialty foods stores). 

Makanan khas daerah Surabaya seperti: rujak cingur, gado-gado, 

rawon, soto, semanggi, nasi campur, dan jenis masakan lainnya bisa 

dikreasikan ke dalam bentuk-bentuk olahan yang menarik sehingga 

memiliki nilai tambah. Selain itu jenis kue kering, kue basah, jajanan, 

yang memiliki nilai tradisi dan kearifan lokal juga bisa dikembangkan 

sebagai salah satu pilihan jenis usaha. Tidak kalah pentingnya adalah 

jenis masakan yang lagi digemari saat ini juga perlud diperhatikan 
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sebagai salah satu alternative, misalnya ayam geprek, jenis masakan 

dengan bahan dasar mie, aneka minuman, dan lain sebagainya. 

 

b) Kerajinan Tangan 

Kerajinan tangan (seni kria) adalah kegiatan yang berkaitan dengan 

pembuatan suatu barang atau produk yang dihasilkan dari kerja 

terampil tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang 

dihasilkan melalui keterampilan tangan. Kerajinan/kria adalah jenis 

karya seni rupa terapan (seni pakai) yang umumnya dihasilkan melalui 

kerja terampil para perajinnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lokajaya, dkk., menjelaskan bahwa 

tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pelatihan 

pengolahan sampah plastik, menunjukkan partisipasi yang positif, 

terlihat dari pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan produk. 

Pelaksanaan program mampu menghasilkan produk produk yang 

memiliki nilai jual yang tinggi. Pelatihan ini menjadikan limbah plastik 

yang ada di kota Surabaya bisa dirubah menjadi seni kerajinan tangan 

yang bernilai tinggi dan dapat dijadikan salah satu alternatif usaha 

rumahan bagi kaum wanita.21 

                                                           
21 Lokajaya I Nyoman, Whilyan Indo, dan Aisyah K L, “Processing of Plastic Waste into 

Handicraft Products to Improve the Economy of the Sendang Dajah Community,” Jurnal 
Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa 1, no. 1 (2019): 98–102. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumanto, beberapa jenis 

usaha kerajinan yang dapat dilakukan antara lain adalah : kerajinan akar 

bambu, anyaman rotan, bunga klobot jagung, sisik ikan, bunga kering, 

merangkai bunga ucapan duka cita, gerabah, gerabah pisang (graping), 

batiktulis, boneka kain, kain flanel, merajut, keramik, meubel, pigura, 

labunte, ukir batu marmer, patung semen, seni lukis tempat sampah, seni 

lukis, sani-tair, mosaik batu, vandel, kartu undangan, cetak sablon, 

sandal ukir, sepatu kulit, pasir laut, dan kerajinan lampion.22 

Wanita yang dekat dengan alam akan memiliki kemampuan untuk 

mengelola sumber daya alam yang ada. Melalui kerajinan dengan 

memanfaatkan barang-barang yang berasal dari alam merupakan tugas 

yang sesuai dengan panggilan orang percaya yaitu memiliki tugas 

mandat budaya. Darmadi menjelaskan bahwa mandat budaya akan 

bermuara kepada kesejahteraan manusia, yang dilakukan dengan 

menetapkan tujuan bersama, merancang suatu kurikulum pelatihan 

kepada jemaat yang berbasis pengelolaan lingkungan hidup.23 

 

 

                                                           
22 Sumanto, Muhana Gipayana, dan Rumidjan, “Kerajinan Tangan di Blitar sebagai 

Sumber Belajar Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) Sekolah Dasar,” Jurnal Sekolah Dasar 24, no. 2 
(2015): 111–123. 

23 Daud Darmadi, “Konsep Mandat Budaya sebagai Upaya Menjaga Kelestarian 
Lingkungan Hidup,” KALUTEROS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen 2, no. 1 (2020), 
https://e-journal.sttaw.ac.id/index.php/kaluteros/article/view/19. 
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c) Salon Kecantikan 

Salon kecantikan adalah sebuah tempat usaha yang bergerak di 

bidang jasa kecantikan yang berhubungan dengan perawatan kecantikan 

dan kosmetik untuk pria dan wanita. Dimana salon kecantikan sebagai 

tempat untuk memperindah dan mempercantik tubuh dengan 

menyediakan perawatan berkaitan dengan kesehatan kulit, keindahan 

rambut, estetika wajah, perawatan kaki, perawatan kuku, waxing atau 

hair removal lainnya, dan sebagainya yang berhubungan dengan 

pelayanan kecantikan tubuh.  

Penelitian yang dilakukan oleh Widiana, dkk., menunjukkan bahwa 

usaha salon kecantikan merupakan usaha kecil menengah (UKM) yang 

menguntungkan sampai saat ini, karena tidak terlalu dipengaruhi 

kondisi ekonomi.24 Orang secara rutin akan tetap pergi ke salon untuk 

minimal potong rambut, baik pada masa krisis ekonomi, ataupun tidak. 

Usaha Salon kecantikan merupakan salah satu jenis usaha yang bisa 

dilatih kepada jemaat kaum wanita di masa pandemi. 

 

 

 

 

                                                           
24 Wine Widiana, Musa Hubeis, dan Sapta Raharja, “Tingkat Kepuasan Pelanggan dan 

Strategi Pengembangan Usaha Jasa Salon Kecantikan Keraton di Tangerang,” Manajemen IKM 
ISSN 2085-8418 8, no. 1 (2013): 88–98. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pertama, 

bahwa Amsal 30:11-31 memuat peranan wanita yang cakap dalam 

mengelola rumah tangganya, yang ditandai dengan empat ciri utama 

yaitu, 1) sebagai istri yang setia dan mengasihi suaminya. 2) sebagai 

pengatur rumah tangga yang dengan rajin melayani seiisi rumahnya. 3) 

sebagai seorang wanita yang memiliki semangat wirausaha. 4) sebagai 

pribadi yang bertumbuh dewasa secara rohani. Kedua wanita untuk 

dapat berperan dalam kehidupan rumah tangga dalam masa pandemic 

perlu diberdayakan dan diberikan pelatihan tentang: 1) Pelatihan 

mengelola rumah tangga yang baik, 2) Pelatihan keterampilan 

kecakapan hidup, 3) Pelatihan strategi pemasaran melalui digital 

marketing. Ketiga, beberapa bentuk wirausaha yang dapat dikerjakan 

oleh seorang wanita misalnya adalah 1) Wirausaha kuliner 2) Kerajinan 

tangan 3) Toko online 4) Salon kecantikan. Asumsi yang dibangun adalah 

melalui pemberdayaan kaum wanita dengan pelatihan wirausaha maka 

akan terjadi peningkatan ekonomi di jemaat. 
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