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PANDUAN  
TRAINING METODOLOGI FEMINIS 

UNTUK  
PENGEMBANGAN PENGETAHUAN 

Women Research Institute 
 
 
 

I. PENDAHULUAN: 
 

1.1. Latar Belakang 
 
Metodologi  Feminis  menjadi  begitu  penting  karena  dapat  membantu  dan  memberikan 
kerangka  kerja  bagi  kita  yang  sedang  bekerja  dan  menaruh  perhatian  pada  persoalan 
perempuan.  Metode  ini  mengingatkan  kita  untuk  perlu  menghargai  keanekaragaman 
pandangan dan pendapat serta tidak ada kebenaran mutlak terhadap segala sesuatu. Cara 
pandang  ini  mengkritisi  metode  yang  selama  ini  dianut  dan  digunakan,  terutama  pada 
penelitian‐penelitian  sosial  ataupun  penulisan‐penulisan  ilmiah,  yang  percaya  bahwa 
kuantitas dapat merujuk kepada adanya kebenaran sosial.  
 
Lebih  lanjutnya, metode  ini mengajak kita untuk melihat, mendengar dan  selalu bertanya 
serta melakukan  interaksi baik dengan orang  lain maupun diri sendiri untuk menghadirkan 
sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik bagi perempuan dan masyarakat. 
 
 

1.2. Tujuan 
 
Training Metodologi Feminis mempunyai tujuan untuk: 

Meningkatkan  pemahaman  peneliti  terhadap  cara‐cara  mengenali  teori  feminis  dan 
pilihan‐pilihan metodologinya yang berkaitan dengan persoalan perempuan dan sektor 
pengetahuan lainnya. 

 
 

1.3. Capaian 
 
Diharapkan setiap substansi training ini memperoleh capaian : 

1. Peserta  dapat  menangkap  berbagai  karakter  dari  penelitian  feminis,  termasuk 
mempertanyakan  kesahian  pengetahuan  dengan  mengetahui  subyek,  keberatan 
terhadap metode ilmu pasti, dan relasi antara objektifitas dan subjektifitas. 

2. Peserta mengetahui perbedaan politik penelitian menggunakan metodologi  feminis 
dengan penelitian yang menggunakan metodologi  lainnya serta pijakan teoritis dari 
feminisme. 

3. Peserta  mampu  mengkaji  perkembangan  teori‐teori  feminis  agar  mengenali 
keterbatasan  dari  teori  feminis  dan  mengembangkan  lebih  lanjut  kemampuan 
pemikiran kritis dan refleksi diri terhadap subyek. 
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4. Peserta ditantang untuk memikirkan dan membentuk  kembali  aspek‐aspek parktis 
dari  tindakan  keseharian  masing‐masing,  karena  dari  titik  inilah  gerakan  feminis 
terbentuk  dan  menemukan  metode  untuk  mengungkap  dan  mendekonstruksi 
berbagai  bentuk  relasi  kuasa  yang  telah  membingkai  berbagai  hubungan  yang 
sifatnya seksis yang kemudian membias menjadi relasi gender. 
 

 

1.4. Fasilitator 
 
Training  setidaknya  dipandu  oleh  dua  orang  yang menguasai metodologi  penelitian  yang 
berperspektif  feminis.  Hal  ini  karena  training  tidak  semata  mengulas  tentang  teknis‐
metodologis  penelitian  kualitatif,  namun  bergerak  lebih  dalam  ke  pembongkaran  cara 
berpikir  dominan  hasil  konstruksi  sosial  tentang  perempuan  yang  kerap  mengungkung 
peneliti.  
 
Usaha  pembongkaran  cara  berpikir  juga  perlu  didukung  dengan  dihadirkannya  beberapa 
narasumber  yang memiliki  kredibilitas  di  bidang  penelitian  dan  perspektif  feminis  untuk 
menstimulir peserta dalam menelaah  secara  kritis  kebenaran pemikiran dan pemahaman 
tentang  perempuan  dengan  kesadaran  kritis  terhadap  kenyataan  sosial  agar  nantinya 
seorang  peneliti  akan  memiliki  kerangka  konseptual  dan  analisis  yang  tajam  dalam 
membaca realitas sosial yang dihadapi perempuan.  
 
 

1.5. Peserta 
 
Dalam  rangka  mendapatkan  hasil  yang  efektif,  maka  dalam  setiap  training  metodologi 
penelitian  maksimal  peserta  yang  dapat  mengikuti  adalah  20  orang.  Prasyarat  peserta 
training  ini  adalah  seseorang  yang  sudah mempunyai  pengalaman melakukan  penelitian, 
sehingga  dapat  bertukar  pengalaman  serta  membahas  hambatan  yang  dihadapi  ketika 
melakukan  penelitian.  Peserta  dengan  pengalaman  penelitian  adalah  prasyarat  penting 
dalam  training  metodologi  penelitian  feminis,  karena  melalui  training,  peserta  akan 
didorong  untuk  menelaah  secara  kritis  tentang  temuan  data  penelitian  dengan 
menggunakan perspektif feminis. 
 
 

1.6. Pendekatan Berbasis Kompetensi 
 
Pengetahuan,  pemahaman  dan  keterampilan  akan  diukur  pada  awal  dan  akhir  training 
dengan menggunakan  pre‐test  dan  post‐test. Untuk  dinyatakan  ‘berhasil’,  setiap  peserta 
perlu  mendapatkan  nilai  yang  menunjukkan  adanya  peningkatan  saat  dinilai  dengan 
menggunakan pre‐test sebelum training dan post‐test setelah training selesai. 
 
Setelah  training  berlangsung,  peserta  diharapkan memiliki  kompetensi  dalam melakukan 
penelitian  metodologi  feminis  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  hingga  tahapan 
pelaporan. 
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1.7. Alat-alat atau Materi Training 
 
Materi  pendukung  training  perlu  dipersiapkan  dengan  baik  sebelumnya.  Untuk  kegiatan 
training yang dibutuhkan adalah: 
• Flip  Chart:  Kertas  ukuran  besar  yang  digantungkan  di  papan  khusus  yang  berfungsi 

untuk menuliskan hal‐hal penting yang dibahas dalam training. 
• Kartu meta‐plan:  Kertas  karton manila  berwarna‐warni,  seperti merah,  kuning,  biru, 

hijau, putih yang dipotong dengan ukuran kira‐kira 15cm x 30 cm. kartu meta‐plan  ini 
berguna untuk menuliskan hal‐hal yang penting agar menarik dan gampang diingat oleh 
peserta. 

• White  Board:  Papan  tulis  besar  yang  berguna  untuk  menuliskan  materi  yang  ingin 
disampaikan oleh fasilitator agar mudah dilihat dan dipahami peserta. 

• Spidol warna‐warni: Untuk menuliskan hal‐hal penting dengan tulisan yang besar agar 
dapat  dibawa  oleh  peserta  dari  berbagai  sudut  penglihatan  karena  ukuran  ruangan 
yang berbeda‐beda. 

• Laptop  dan  LCD:  Pastikan  alatnya  bekerja  dengan  baik. Alat  tersebut  berguna  untuk 
menyampaikan materi tertulis yang sudah disiapkan terlebih dahulu agar peserta bisa 
mengikuti dengan baik seperti materi narasumber yang cukup banyak. 

• Isolasi  kertas:  Digunakan  untuk  menempel  kartu  meta‐plan  ke  dinding  atau  white 
board. 

• Handout: Sebagai pendukung  informasi Training, yang sudah disiapkan sebelum acara 
training dimulai. 

 
Training  adalah  sebuah  proses,  dan  kegiatannya  selalu  mengikuti  sebuah  aturan  yang 
sistematis. Kegiatan yang belakangan dibangun berdasarkan kegiatan sebelumnya. Sebagai 
fasilitator,  perlu  selalu memperhatikan  kebutuhan  peserta.  Fasilitator  harus merangsang 
dan mempertahankan motivasi  dan minta  belajar  peserta.  Ketika  kegiatan  sesi  lokakarya 
membutuhkan  konsentrasi  yang  tinggi,  fasilitator  dapat mengawali  dengan memberikan 
sebuah permainan atau ice breaker. Pertimbangkan juga waktu training, misalnya upayakan 
tidak memberikan masukan teoritis segera setelah makan siang, peserta akan jatuh tertidur. 
Kombinasikan dengan permainan dan ice breaker atau humor dan nyanyian serta tarian.  
 
 

1.8. Evaluasi 
Form yang harus dipersiapkan sebelum evaluasi: 
• Pre‐Test 
• Post‐Test 
• Evaluasi harian 
• Evaluasi akhir 
Hal‐ hal yang harus dievaluasi: 
• Fasilitator 
• Materi 
• Metode 
• Peserta 
• Penyelenggara 
• Akomodasi 
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Evaluasi harus dilakukan agar proses training dapat berjalan, sesuai dengan harapan peserta 
dan  tujuan  lokakarya dapat  tercapai.  Evaluasi harus dilakukan beberapa  kali,  agar hal‐hal 
yang diutarakan dalam  evaluasi dapat dijadikan  sebagai masukan untuk perbaikan dalam 
training berikutnya. 
 
Lembar evaluasi yang mencakup hal‐hal seperti yang diutarakan diatas dapat dilihat dalam 
sesi evaluasi. Lakukan evaluasi harian, evaluasi sesi‐ sesi yang dilakukan, apa yang dirasakan 
oleh peserta dan  fasilitator sebagai sesi yang berjalan dengan baik dan berhasil mencapai 
sasaran  (tujuan) atau hal‐ hal yang dianggap kurang  lancar dan kurang berhasil mencapai 
sasaran  atau  tujuan.  Eksplorasi  perubahan  yang mungkin  dilakukan,  agar  training  dapat 
berjalan dengan baik. 
 
Fasilitator harus memiliki keterbukaan dalam sikap dan pemikiran serta memiliki komitmen 
untuk menjalankan  proses  training  sesuai  dengan  panduan  demi  tercapainya  perbaikan 
training untuk menguatkan cara berpikir feminis dalam melakukan penelitian. 
 
 

2.1. Pembukaan 
 
Tujuan: 

1. Menyambut  serta  mengucapkan  terima  kasih  atas  kesediaan  peserta  untuk 
mengikuti pelatihan. 

2. Menjelaskan program serta waktu dan proses pelatihan. 
3. Memberikan ringkasan, maksud dan tujuan dari program pelatihan. 
4. Memperkenalkan para fasilitator yang akan memfasilitasi dalam pelatihan tersebut. 
5. Memberikan gambaran tentang metode pembelajaran. 
6. Menyepakati tata tertib untuk mengikuti pelatihan. 

 
Metode: 

1. Kata sambutan dari Pengundang (Direktur Eksekutif) dengan menjelaskan keseluruh‐
an program serta maksud dan tujuan pelatihan. 

2. Pengundang juga menjelaskan tatacara pembelajaran yang dipakai selama pelatihan. 
3. Pengundang menjelaskan tentang keluaran yang diharapkan dari pelatihan. 
4. Pengundang menjelaskan latar belakang keahlian fasilitator. 
5. Pengundang terakhir menyerahkan forum kepada fasilitator. 

 
Peralatan: 

‐ Flip Chart/white board  
‐ LCD Projector 
‐ Meta‐plan 
‐ Selotipe 
‐ Spidol 
‐ Kerangka acuan pelatihan 

 
Durasi: 10 menit 
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2.2. Perkenalan  
 
Tujuan: 

1. Saling mengenal dan mengakrabkan sesama peserta, peserta dan fasilitator maupun 
dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pelatihan. 

2. Membangun  rasa  percaya  dan  saling  menghargai  sesama  peserta  dan  peserta 
dengan fasilitator. 

3. Menunjukkan latar belakang peserta yang beragam dan berbeda baik secara budaya, 
kelas sosial dan bahkan pendidikan. 

 
Metode dan Langkah: 

Setiap peserta bergilir memperkenalkan diri satu persatu, meliputi: nama lengkap, nama 
panggilan dan asal lembaga serta pengalamannya yang terkait dengan penelitian. 

 
Peralatan: 

‐ Flip Chart/white board 
‐ Meta‐plan 
‐ Selotipe 
‐ Spidol. 

 
Durasi: 20 menit 
 
 
 

2.3. Pre-Test 
 
Tujuan: 

1. Mengetahui kemampuan peserta sebelum mengikuti proses pelatihan ini. 
2. Mengetahui  harapan  peserta  tentang  ilmu  pengetahuan  yang  akan  diperoleh  dari 

pelatihan. 
3. Sebagai acuan fasilitator untuk memberikan evaluasi di akhir proses pelatihan nanti. 

 
Metode dan Langkah: 

1. Setiap peserta dibagikan 1 lembar ‘Pre Test’ yang berisi soal‐ soal yang mesti dijawab 
oleh setiap peserta. 

2. Soal yang dijawab tidak boleh mencontek atau menyalin dari buku. 
3. Setiap peserta harus menjawab secara jujur sebagai bukti untuk melihat kemampuan 

dasar sebelum mengikuti pelatihan ini. 
 
Peralatan: 

‐ Lembaran soal dan alat tulis 
 
Durasi: 15 menit 
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2.4. Kontrak Belajar 
 
Tujuan: 

Mencapai kesepakatan dalam mengatur proses belajar dalam pelatihan ini. 
 
Metode: 

1. Jelaskan kepada peserta, penting untuk dirancang bersama berberapa aturan main 
yang dijalankan selama pelatihan berlangsung. 

2. Minta  peserta  untuk  mengusulkan  aturan  main  tersebut,  kemudian  terangkan 
kembali bahwa aturan main ini harus disetujui secara kolektif diantara peserta. 

3. Tuliskan dalam kertas Flip Chart atau white board aturan main yang telah disepakati. 
 
Peralatan: 

‐ Flip Chart/White‐board  
‐ Spidol 
 

Durasi: 15 menit 
 
 
 
 
II. ALUR DAN PROSES PELATIHAN 

 
 

II.1. Hari Pertama Sesi 1 
 
Perspektif Feminis untuk Pengembangan Pengetahuan  
Meletakkan dasar atau landasan cara pikir atau konsep feminisme sebagai cara 
pengembangan pengetahuan. 
 
 
Fokus Materi:  

Memaparkan  perkembangan  feminisme  dan  gerakannya  secara  ringkas, memaparkan 
berbagai  konsep  yang  telah  dikembangkan  oleh  pemikir  feminis  hingga  munculnya 
kebutuhan akan adanya metode penelitian feminis. Menjelaskan berbagai jenis metode 
penelitian  feminis,  dan  bagaimana  menggunakan  Perspektif  Feminis  untuk  Pengem‐
bangan Pengetahuan, gerakan sosial serta perubahan sosial.  

 
Pokok Bahasan: 

1. School of  thought: critical  theory/teori sosial kritis sebagai asal muasal dan sejarah 
feminisme (Relasi dilektis antara gerakan sosial maupun ilmu pengetahuan feminis). 

2. Pijakan ilmu untuk memahami perempuan dengan perspektif feminis untuk dan oleh 
perempuan  (Feminist  stand  point)  dan  untuk  mendidik  laki‐laki  untuk  memiliki 
perspektif feminis). 
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3. Pijakan  feminis  untuk  mengungkap  dan  mengkritisi  fakta‐fakta  sosial  secara 
interdisiplin (Feminist as social critique and interdiciplinary approach). 
 

Tujuan: 
1. Peserta memahami sejarah perkembangan feminism dan logika dibelakangnya. 
2. Peserta dapat memahami mengapa  konsep  feminism diperlukan untuk melakukan 

perubahan sosial dan melalui metode feminis yang seperti apa hal itu dilakukan 
3. Peserta dapat memahami feminisme sebagai pijakan untuk merumuskan pemikiran 

kritis; 
4. Peserta dapat secara konsisten menggunakan pendekatan feminis sebagai kerangka 

berpikir untuk bertindak baik bagi diri sendiri maupun untuk memahami  fenomena 
sosial melalui berbagai disiplin ilmu; 

5. Peserta  memiliki keberpihakan sosial yang kritis terhadap relasi gender. 
 
Metode: 

1. Fasilitator memaparkan bahan ajar 
2. Curah pendapat dalam pleno 
3. Tanya jawab dan pembahasan mendalam 

 
Peralatan: 

‐ Flip Chart/white board 
‐ Meta‐plan 
‐ Selotipe  
‐ Spidol 

 
Durasi: 90 menit 
 
Proses Fasilitasi: 

1.  Peserta diajak berdiskusi mengenai sejarah gerakan  feminisme, perkembangan dan 
pijakan berfikir feminisme. 

2.  Peserta diajak berfikir kritis terhadap relasi kuasa berdasarkan perspektif feminis. 
 
Bacaan Pokok: 

1. Agger,  Ben.  Teori  Sosial  Kritis:  Kritik,  Penerapan  dan  Implikasinya.  Kreasi Wacana 
Yogyakarta: Yogyakarta. 2003. 

2. Biber, Sharlene Nagy Hesse. Handbook of Feminist Research: Theory and Praxis. Sage 
Publication: London. 2007. 

3. De Beauvoir, Simone.  The Second Sex. Vintage Books: London.  1973 
4. Guerrero, Sylvia H. Gender‐Sensitive and Feminist Methodologies. University of  the 

Philippines Press: Quezon City. 2002. 
5. Anselmi, Dina L and Anne L. Law. Questions Of Gender: Perspective And Paradoxes. 

McGraw‐Hil: United Stated Of America. 1998. 
6. Bhasin,  Kamla  and  Nighat  Said  Khan.  Feminisme  dan  Relevansinya.  PT  Gramedia 

Pustaka Utama bekerja sama dengan Kalyanamitra: Jakarta. 1995. 
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Bacaan Lanjutan:  
1.  Putnam Tong, Rosemarie. Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada 

Arus Utama Pemikiran Feminis. Jalasutra: Yogyakarta. 1998. 
2.  Fakih, Mansour.  Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial.  Pustaka  Pelajar  Offset: 

Yogyakarta. 1996. 
 

 
 

II.2. Hari Pertama Sesi 2 
 
Metodologi Feminis  
Kebutuhan mendengar pengalaman perempuan melalui Sejarah Lisan (Oral 
History) 
 
 
Fokus Materi:  

Bagaimana Sejarah  Lisan digunakan  sebagai metode untuk menghadirkan pengalaman 
perempuan 

 
Pokok Bahasan: 

1. Sejarah lisan sebagai metode dalam memahami pengalaman perempuan 
2. Memahami  signifikansi  sejarah  pengalaman  perempuan  sebagai  wacana  yang 

berpengaruh terhadap perubahan sosial 
 
Tujuan: 

Peserta  memahami  bahwa  sejarah  lisan  yang  mampu  menghadirkan  pengalaman 
perempuan merupakan  bukti  bahwa  perempuan memberi  kontribusi  yang  bermakna 
dalam relasi kuasa dan dengan demikian perempuan punya otoritas atas dirinya sebagai 
agen perubahan. 

 
Metode: 

1.   Pemaparan oleh narasumber 
2.   Diskusi kelompok 
3.   Tanya jawab dan pembahasan mendalam 
 

Peralatan: 
‐ Power point presentation 
‐ Flip Chart/white board 
‐ Meta‐plan 
‐ Selotipe 
‐ Spidol 

 
Durasi: 90 menit 
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Proses Fasilitasi: 
1. Peserta diajak untuk mengungkapkan  sejarah  lisan  tentang perempuan di masing‐

masing daerahnya untuk menggugah empati perspektif feminis 
2. Peserta  diajak  berdiskusi  mengenai  sejarah  lisan  dan  pengaruhnya  terhadap 

penelitian metodologi feminis 
3. Peserta diajak berpikir kritis untuk memahami sejarah  lisan yang diwacanakan oleh 

perempuan, memiliki signifikansi yang penting dalam perubahan sosial. 
4. Peserta  diajak memahami  bahwa  keberadaan  sejarah  lisan  dari  kaum  perempuan 

ada didalam  konteks  relasi  kuasa  yang  timpang dengan  sejarah  yang diwacanakan 
oleh laki‐ laki. Selanjutnya peserta juga diajak melihat secara kritis bagaimana relasi 
tersebut memposisikan relasi gender. 

 
Bacaan Pokok:  

Sangster,  Joan edited by Robert Perks  and Alistair  Thomson. Oral Reader:  Telling Our 
Stories: Feminist Debate and The Use of Oral history. Routledge: London. UK. 1992 

 
Bacaan Lanjutan: 

1.  Bourdiu, Pierre. Dominasi Maskulin. .Jalasutra: Yogyakarta:  2010.  
2.   Lahti,  Georgia  Duerst  and  Rita  Mae  Kelly.  Gender  Power,  Leadership  and 

Governance. University of Michigan: Amerika. 1995. 
 
 
 

II.3. Hari Pertama Sesi 3 
 

Lingkup Metodologi Feminis: Pengenalan berbagai metodologi penelitian  
 

 
Fokus Materi:  

Pengenalan  berbagai  metode  penelitian:  kualitatif  dan  kuantitatif  yang  mencakup 
etnografi, wawancara mendalam, survey, FGD dan studi kasus.  

 
Pokok Bahasan: 
Memperkenalkan berbagai ragam metode penelitian feminis antara lain: 

1. Wawancara feminis 
2. Etnografis feminis 
3. Survey feminis dan format penelitian statistik lainnya 
4. Penelitian lintas budaya feminis 
5. Sejarah lisan feminis 
6. Analisis isi feminis 
7. Studi kasus feminis 
8. Penelitian aksi feminis 
9. Penelitian feminis metode majemuk 
10. Metode orisinal penelitian feminis 
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Tujuan: 
1. Peserta memahami  berbagai metode  penelitian  baik  kualitatif maupun  kuantitatif 

yaitu dari etnografi hingga survey  
2. Peserta mampu menyiapkan  rancangan penelitian hingga operasional penelitian di 

lapangan 
3. Peserta  memahami  bagaimana  mendapatkan  dan  mengolah  data  primer  yang 

berasal dari wawancara mendalam, survey, FGD dan studi kasus, serta bahan‐bahan 
dokumen baik terutulis maupun visual.  

 
Metode: 

1.   Curah pendapat dalam pleno 
2.   Tanya jawab dan pembahasan mendalam 
 

Peralatan: 
‐ Flip Chart/white board 
‐ Meta‐plan 
‐ Selotipe 
‐ Spidol 

 
Durasi: 90 menit 
 
Proses Fasilitasi: 

1.  Narasumber akan memberikan pemaparan mengenai berbagai metodologi penelitian 
2.  Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan simulasi penelitian 

 
Bacaan Pokok:  

Reinharz, Shulamit. Metode‐Metode Feminis Dalam Penelitian Sosial. Women Research 
Institute: Jakarta. 2005. 
 

 
 

II.4. Hari Pertama Sesi 4 
 
Etika Feminis dalam Penelitian Sosial 
 
 
Fokus Materi:  

Mengenal  dan  menyepakati  nilai‐nilai  etik  untuk  penelitian  sosial  serta  membahas 
patokan  nilai‐nilai  untuk melakukan  proses  dan mekanisme  penelitian  yang  adil  dan 
memberdayakan.  Pada  dasarnya  membahas  patokan  untuk  mengetengahkan 
pentingnya memahami: 
1. Subjektifitas: Pendekatan yang berasumsi bahwa dunia sosial dibangun dalam  relasi 

antar individu;  
2. Refleksifitas:  Pendekatan  yang  mampu  mempertanyakan  kembali  secara  kritis 

realistis empiric;  
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3. Ethics of care: Nilai moral yang mendasarkan pada relasi antar manusia. 
 
Pokok Bahasan: 

1. Mengenal prinsip keadilan dan ethic of care and relationship, yakni etika kesalingan. 
Yang mengedepankan  bahwa  tidak  cukup  hanya  keadilan  tetapi  juga  kepedulian 
ketika berinteraksi dengan sesama. 

2. Etika  kesalingan  sebagai  kritik  terhadap  keadilan,  dan  berbicara  tentang  etika 
feminis. 

 
Tujuan: 

1.   Peserta mampu melakukan analisis kritis yang menempatkan subyek sebagai agensi 
aktif yang mempengaruhi perubahan sosial.  

2.  Peserta mampu mengajukan pertanyaan kritis terhadap relasi kuasa berbasis gender 
untuk melakukan perubahan sosial menuju kesetaraan relasi gender. 

3.   Peserta mengetahui secara etis untuk melindungi subyek aktif yang kita teliti. 
 
Metode: 

1.   Curah pendapat dalam pleno 
2.   Tanya jawab dan pembahasan mendalam 

 
Peralatan: 

‐ Flip Chart/white board 
‐ Meta‐plan 
‐ Selotipe 
‐ Spidol. 

 
Durasi: 90 menit 
 
Proses Fasilitasi: 

1. Fasilitator memberikan penjelasan bagaimana menjadi peneliti sosial yang baik yang 
menjunjung tinggi nilai‐nilai etik untuk melindungi subyek penelitian 

2. Peserta diajak berfikir kritis untuk pemberdayaan subyek penelitian 
 
Bacaan Pokok:  

1. Biber, Sharlene Nagy Hesse. Handbook of Feminist Research: Theory and Praxis. Sage 
Publication: London. 2007. 

2. Reinharz,  Shulamit.  Metode‐Metode  Feminis  Dalam  Penelitian  Sosial.  Women 
Research Institute: Jakarta. 2005. 

3. Lahti, Georgia Duerst and Rita Mae Kelly. Gender Power, Leadership and Governance. 
University of Michigan: Amerika. 1995. 
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II.5. Hari Kedua Sesi 1  
 
Pembuatan Desain Penelitian 
 
 
Fokus Materi:  

Mengenal Pembuatan desain penelitian, yang meliputi: Reviu fenomena sosial yang akan 
diteliti;  Reviu  literatur;  merumuskan  pijakan  perspektif  feminis,  merumuskan  perta‐
nyaan  penelitian;  merumuskan  teknik  pengumpulan  data  baik  secara  Kualitatif 
(merumuskan,  pedoman  wawancara,  catatan  lapangan,  Jurnal  peneliti/yang  diteliti) 
maupun  secara  Kuantitatif  (membuat  kuesioner,  uji  coba  kuesioner,  revisi  kuesioner, 
pembuatan  laporan,  pengkategorian  data,  tafsir  data,  analisis  data  dan  penyimpulan 
data) 

 
Pokok Bahasan: 

1. Diawali sebuah uraian mengapa tertarik pada suatu penelitian. 
2. Melakukan simulasi untuk merumuskan pertanyaan dalam proposal penelitian. Tema 

terlebih  dahulu  dirumuskan.  Setelah  tema  sudah  ditemukan,  membuat  latar 
belakang masalah.  Latar  belakang masalah  adalah  penggambaran  fenomena  yang 
akan  diteliti  oleh  tim  masing‐masing,  gambarannya  singkat  namun  mengundang 
pembaca untuk tertarik dengan tulisan tersebut.  

 
Tujuan: 

Peserta memahami  penelitian  feminis  khususnya  dalam  perencanaan  penelitian  dan 
dalam menggunakan teknik penelitian. 

 
Metode: 

1.   Pembentukan kelompok berdasarkan tema penelitian yang diminati peserta 
2.   Curah pendapat dalam pleno 
3.   Tanya jawab dan pembahasan mendalam 

 
Peralatan: 

‐ Power point presentation 
‐ Flip Chart/white board 
‐ Meta‐plan 
‐ Selotipe 
‐ Spidol 

 
Durasi: 210 menit 
 
Proses Fasilitasi: 

1. Fasilitator akan memberikan pemaparan singkat dalam menentukan langkah‐langkah 
penelitian. 

2. Pendampingan  kelompok  dan  mendorong  peserta  untuk  dapat  membuat  desain 
penelitian. 
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Bacaan Pokok:  
Reinharz, Shulamit. Metode‐Metode Feminis Dalam Penelitian Sosial. Women Research 
Institute: Jakarta. 2005. 
 

 
 

II.6. Hari Kedua Sesi 2  
 
Simulasi Perencanaan Penelitian 
 
 
Fokus Materi:  

Simulasi  dan  praktek  langsung  bagaimana  membuat  Perencanaan  Penelitian 
(Pembuatan  Research  Design,  Teknik  Penelitian  dan  pelaporan).  Simulasi  ini  akan 
mendengar  pengalaman  penelitian  dari  narasumber  yang  credible  di  bidangnya.  Tak 
lupa dalam simulasi  ini tetap mengedepankan pentingnya Gender Analisis dan Feminist 
Thought  dalam  penelitian  sosial  untuk  menentukan  pijakan  perspektif  dan  praksis 
feminis. Keluaran dari  simulasi  ini  adalah:  adanya proposal mini perkelompok,  karena 
diharapkan  setiap  kelompok  membuat  rencana  penelitian.  Pengelompokan  peserta 
berdasarkan tema penelitian. 

 
Pokok Bahasan: 

Penelitian berperspektif  feminis: Berbagi pengalaman sebagai peneliti yang mengguna‐
kan perspektif feminis. 

 
Tujuan: 

1. Peserta  diarahkan  untuk  membuat  rencana  penelitian  untuk  dapat  menentukan 
teknik penelitian yang baik. 

2. Peserta dapat membuat pelaporan hasil penelitian yang baik 
 
Metode: 

1.   Pemaparan narasumber 
2.   Diskusi kelompok 
3.   Tanya jawab dan pembahasan mendalam 

 
Peralatan: 

‐ Power point presentation 
‐ Flip Chart/white board 
‐ Meta‐plan 
‐ Selotipe 
‐ Spidol 

 
Durasi: 60 menit 
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Proses Fasilitasi: 
1. Fasilitator akan memberikan pemaparan singkat perencanaan, teknik penelitian dan 

pelaporan hasil penelitian yang baik. 
2. Fasilitator akan memberikan materi untuk merencanakan desain penelitian. 
3. Pembahasan intensif dalam kelompok diskusi. 
4. Membahas desain penelitian hasil diskusi kelompok dalam pleno.  

 
Bacaan Pokok:  

Reinharz, Shulamit. Metode‐Metode Feminis Dalam Penelitian Sosial. Women Research 
Institute: Jakarta. 2005. 

 
 
 

II.7. Hari Ketiga Sesi 1 
 
Pengelolaan Penelitian 
 
 
Fokus Materi:  
 
Mendengar pemaparan dalam hal Pengelolaan Penelitian: 

1.   Penentuan wilayah penelitian  
2.   Penentuan tim 
3.   Penjadwalan lapangan 
4.  Perijinan 
5.   Langkah koordinasi lapangan   
6.   Koordinasi pengolahan data 
7.   Koordinasi pembuatan laporan 
8.   Penyuntingan laporan 
9.   Koordinasi publikasi 
 

Pokok Bahasan: 
Melakukan  pengelolaan  penelitian  sebagai  cara  untuk  memahami  sesuatu  dan 
mendapatkan jawaban dari proses penelitian sehingga menuliskannya secara sistimatis. 

 
Tujuan: 

Peserta  mempunyai  pemahaman  bagaimana  mengelola  penelitian  yang  meliputi 
berbagai  kebutuhan  turun  lapangan,  baik  dari  proses  koordinasi,  penyiapan  catatan 
lapangan yang lengkap dan terperinci, transkripsi wawancara,  perijinan dan pengelolaan 
laporan  penelitian  hingga  publikasi  dan  sekaligus  menyiapkan  diri  sebagai  seorang 
peneliti yang berkualitas. 
 

Metode: 
1.   Pemaparan narasumber 
2.   Diskusi kelompok 
3.   Tanya jawab dan pembahasan mendalam 
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Peralatan: 
‐ Power point presentation 
‐ Flip Chart/white board 
‐ Meta‐plan 
‐ Selotipe 
‐ Spidol 

 
Durasi: 90 menit 
 
Proses Fasilitasi: 

1. Fasilitator  akan memberikan  pemaparan  singkat mengenai manajemen  penelitian 
yang baik. 

2. Peserta  akan  melakukan  diskusi  bersama  dan  saling  berbagi  pengalaman  dalam 
pengelolaan penelitian. 

 
Bacaan Pokok:  

Reinharz, Shulamit. Metode‐Metode Feminis Dalam Penelitian Sosial. Women Research 
Institute: Jakarta. 2005. 
 
 

 

II.8. Hari Ketiga Sesi Kesimpulan dan Evaluasi 
 
Rangkuman dan Pembelajaran Pelatihan 
 
 
Pokok Bahasan: 
Mendapat benang merah, untuk menempatkan posisi peneliti dengan merujuk pada: 

1. Prinsip dasar/Nilai: Prinsip tidak judgement meskipun ada stereotype di kepala dalam 
melakukan penelitian. 

2. Konsep‐konsep dasar: Sebagai watak dasar dan jiwanya peneliti. 
3. Istilah/Rumusan/Definsi : Karena akan menemukan istilah baru dan belum di dengan 

harus dicari yang dapat dijadikan sikap dsar peneliti.  
4. Cara/Mekanisme 
5. Teknik: Hal yang dapat ditelusuri sampai dengan hal yang terkecil.  

 
Tujuan: 

1.   Peserta mendapat simpulan materi dan hasil diskusi selama training berlangsung 
2.   Bertambahnya  pengetahuan  peserta  khususnya  dalam  menggunakan  metodologi 

feminis. 
 

Metode: 
1. Post test untuk mengetahui seberapa jauh peserta telah memiliki pemahaman 

terhadap metode penelitian feminist 
2. Diskusi antara peserta dan fasilitator 
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Peralatan: 
‐ Flip Chart/white board 
‐ Meta‐plan 
‐ Selotipe 
‐ Spidol 

 
Durasi: 30  menit 
 
Proses Fasilitasi: 

1. Fasilitator mengajak  peserta  untuk menyampaikan  hasil  pembelajaran  yang  telah 
diperoleh selama pelatihan. 

2. Fasilitator  mendorong  peserta  untuk  memberikan  penilaian  dan  evaluasi  atas 
pelaksanaan pelatihan. 

3. Peserta memberikan kesan dan pendapat selama proses pelatihan berlangsung 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
 
Annex I: Daftar Bacaan 
 
Annex II: Pre Test 
 
Annex III:  Handout Narasumber 

     a: Presentasi Sejarah Lisan_Erlijna_ISSI 
     b: Presentasi Ida Ruwaida 
     c: Presentasi Manajemen Penelitian_Widjajanti_SMERU 

 
Annex IV:  Post Test 
 

 
 


