
1 

 

 

 

ANALISIS USAHA PEREMPUAN PEMECAH BATU 

DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMENUHAN 

KEBUTUHAN KELUARGA DI DESA REBUG 

KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN  

PURWOREJO 

 

               SKRIPSI 

Disusun untuk memenuhi syarat menjadi Sarjana Ekonomi 

 

Oleh : 

ARIS SULISTIYANTO 

NIM. 7450408083 

 

 

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 



ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang 

panitia ujian skripsi pada : 

Hari  : 

Tanggal :                                                                     

 

            Dosen Pembimbing I                  Dosen Pembimbing II 

 

 

         Prof. Dr. Rusdarti, M.Si                Shanty Oktavilia, S.E., M.Si 

         NIP. 195904211984032001              NIP. 197808152008012016 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan 

 

 

    Dr. Sucihatiningsih DWP, M.Si 

    NIP. 196812091997022001 

 

 

 

 

 



iii 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada : 

Hari  : 

Tanggal :                                      

Penguji Skripsi 

 

 

Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si 

NIP. 197705022008122001 

 

 

                 Anggota I                         Anggota II 

 

 

       Prof. Dr. Rusdarti, M.Si                  Shanty Oktavilia, S.E., M.Si 

       NIP. 195904211984032001                NIP. 197808152008012016 

 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ekonomi 

 

 

Dr. S. Martono, M.Si 

NIP. 196603081989011001 

 



iv 
 

PERNYATAAN  

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari 

terbukti skripsi ini adalah jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia 

menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 Semarang,      Februari 2013 

 

 

         Aris sulistiyanto 

         NIM. 7450408083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Kalau kita sedang tertimpa masalah, selesaikanlah dengan ikhtiar. Jika 

belum terpecahkan, serahkan kepada Tuhan, dan jika masalah itu masih 

membelenggu kita bukannya Tuhan tidak sayang kepada kita akan tetapi 

kita sedang didewasakan oleh Tuhan (Gus Miek) 

 Nilai seseorang bukanlah ditentukan oleh kemenangan atau kekalahannya, 

bukan pula ditentukan oleh keberhasilan atau  kehancuran yang menimpa 

dirinya, melainkan ditentukan oleh konsistensi perjuangannya 

mempertahankan keyakinan dan harkat dirinya (Aristotales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persembahan 

Skripsi ini kupersembahkan kepada: 

 Emak dan Bapak tersayang,  

 Adik Tersayang  

 Jurusan EP fakultas Ekonomi 

UNNES 

 Teman-teman EP 2008 

 Sahabat-sahabatku tercinta 

 

 

 



vi 
 

KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena 

atas limpahan anugerah, hidayah, dan rahmatnya akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan kebanggaan. 

Pada kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung 

kelancaran kegiatan penyusunan skripsi. mulai dari pembuatan proposal, 

observasi hingga penyusunan skripsi. Sangat disadari bahwa dalam penyusun 

skripsi ini bukanlah hanya kerja dari penulis semata melainkan juga melibatkan 

berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, selaku Rektor Universitas 

Negeri Semarang yang telah memberikan ijin untuk menempuh pendidikan 

di Universitas Negeri Semarang. 

2. Bapak Dr. S. Martono, M.si. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang yang membantu kelancaran dan kegiatan dalam perkuliahan 

selama ini. 

3. Ibu Dr. Hj. Sucihatiningsih DWP, M.Si Ketua Jurusan Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang 

membantu kelancaran dan kegiatan dalam perkuliahan selama ini. 



vii 
 

4. Ibu Prof. Dr. Rusdarti, M.Si, sebagai Dosen pembimbing skripsi I yang 

telah memberikan bimbingan, arahan dan bantuan yang sangat besar dengan 

penuh kesabaran dan kerendahan hati. 

5. Ibu Shanty Oktavilia, S.E., M.Si. selaku Dosen pembimbing skripsi II, 

terima kasih atas segala ilmu dan tuntunan yang sangat luar biasa. Dorongan 

moral, bimbingan yang tanpa pamrih,dan kesabaran yang diberikan telah 

membuat saya selalu bersemangat dalam menyelesaikannya semuanya.  

6. Ibu Lesta Karolina, S.E., M.si selaku dosen wali Ekonomi Pembangunan 

kelas B angkatan 2008, terima kasih atas segala ilmu dan tuntunan yang 

sangat luar biasa dan menjadi orang tua kami. 

7. Seluruh jajaran Dosen dan karyawan Jurusan EP dan FE UNNES. 

8. Seluruh Jajaran Pegawai Kantor Pelayanan Penelitian Terpadu di Kabupaten 

Purworejo. 

9. Bapak Camat Kecamatan Kemiri dan Kepala desa di Desa Rebug 

Kecamatan Kemiri  Kabupaten Purworejo beserta jajaran. 

10. Seluruh perempuan pemecah batu di desa Rebug Kecamatan kemiri 

Kabupaten Purworejo, terima kasih atas ketersedian meluangkan waktu 

untuk wawancara dan mengisi angket. 

11. Teman-teman kos dan diskusi Belina, Bagas, Gilang, dan teman-teman 

lainya. Kenangan kita tak akan terlupakan hingga nanti. Sahabat selamanya. 

12. Teman-teman EP angkatan 2008, sahabat terbaik dan terkompak sepanjang 

masa. Semoga persaudaraan kita akan abadi. 



viii 
 

13. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah sangat membantu dalam 

penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua 

pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun spiritual kepada penulis. 

Karena hanya Allah yang mampu membalas kebaikan dari semuanya. 

  Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, waktu dan tenaga yang 

dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat membangun dari pembaca guna perbaikan skripsi ini kedepan.  

  . Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sebesar 

besarnya .Semoga  bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang 

membutuhkan. 

 

                  Semarang, 31 Januari 2013 

 

 

           Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ABSTRAK 

 

Aris sulistiyanto. 2013. Analisis Usaha Perempuan Pemecah batu dan 

Kontribusinya Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Desa Rebug 

Kecamatan Kemiri kabupaten Purworejo. Skripsi, Jurusan Ekonomi 

Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 

Prof. Dr. Rusdarti, M.Si dan Pembimbing II Shanty Oktavilia, S.E., M.Si. 

 

Kata Kunci: Perempuan, Usaha, Pendapatan, Kebutuhan 

 

Usaha memecah batu merupakan salah satu usaha kecil di Desa Rebug 

Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, usaha ini didominasi oleh kaum 

perempuan. Usaha memecah batu ini merupakan usaha sambilan yang dilakukan 

oleh para perempuan sehingga penghasilan dari usaha ini mampu berkontribusi 

terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga.  

 Mengingat akan manfaatnya yang besar dan usaha kasar ini yang 

dilakukan oleh kaum perempuan demi berkontribusi memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) 

Bagaimanakah usaha perempuan pemecah batu di Desa Rebug Kecamatan Kemiri 

Kabupaten Purworejo?. (2) Bagaimana tingkat pendapatan dan kebutuhan rumah 

tangga perempuan pemecah batu?. (3) Bagaimana kendala usaha perempuan 

pemecah batu di desa Rebug dan bagaimana solusi menghadapi kendala tersebut?. 

(4) Berapa besar kontribusi yang diberikan perempuan pemecah batu di Desa 

Rebug Kec. Kemiri Kab. Purworejo terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga?. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh perempuan pemecah 

di Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo sebanyak 37 perempuan 

pemecah batu). Pengumpulan data menggunakan metode angket, wawancara dan 

dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode alat analisis 

presentase kontribusi pendapatan. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Dilihat dari hasil penelitian rata-

rata tingkat pendapatan perempuan dari usaha memecah batu di Rebug 

Kecamatan Kemiri kabupaten Purworejo adalah sebesar Rp 360.135;00. 

Pendapatan tertinggi sebesar Rp 500.000;00 dan pendapatan terendah sebesar Rp 

300.000;00. (2) Berdasarkan analisis persentase kontribusi pendapatan usaha 

perempuan pemecah batu terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga diperoleh 

pendapatan perempuan sebagai pemecah batu berpengaruh terhadap pendapatan 

total rumah tangga sebesar 39,45%. (3) Berdasarkan analisis persentase kontribusi 

pendapatan usaha perempuan pemecah batu terhadap pemenuhan kebutuhan 

keluarga diperoleh pendapatan perempuan sebagai pemecah batu berpengaruh 

terhadap rata-rata biaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga sebesar sebesar 

50,70%. (4) Berdasarkan hasil penelitian kendala utama yang dihadapi 

perempuan pemecah batu adalah panas dan beban berat batu saat menggendong 

dari sungai kendala lain adalah, gatal, tidak bisa bekerja optimal saat musim 

banjir atau penghujan, masalah pemasaran, harga pecahan batu yang rendah tidak 

sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. 
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ABSTRACT 

 

Sulistiyanto Aris. 2013. Analisis Usaha Perempuan Pemecah batu dan 

Kontribusinya Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Desa Rebug 

Kecamatan Kemiri kabupaten Purworejo. Skripsi, Jurusan Ekonomi 

Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 

Prof. Dr. Rusdarti, M.Si dan Pembimbing II Shanty Oktavilia, S.E., M.Si. 

 

Efforts to break up the stone is one of the small businesses in the village 

district of Purworejo Rebug Pecan, the business is dominated by women. Efforts 

to break this rock is sideline committed by the women so that the income from the 

business is able to contribute to the fulfillment of the needs of the family.  

Given the large and its benefits will attempt this rude made by women in 

order to contribute to meeting the needs of everyday life. The issues examined in 

this study are: (1) How does the effort women-breaking stones in the village of 

Rebug Pecan Purworejo District?. (2) How to income level and household needs 

the stone-breaking women?. (3) How women business constraints solvers stones 

in the village of Rebug and how such constraints facing solutions?. (4) How large 

a contribution given to women in the villages of stone breakers Rebug village 

subdistrict Kemiri Regency Purworejo towards the fulfillment of the needs of the 

family?. the data using the method of question form, interview and 

documentation. The Data collected in this study Population is the whole of the 

women in the village of Solver Rebug Pecan Purworejo District as much as 37 

women rock breakers). The collection is analyzed by the method of analysis tools 

contribute a percentage of the revenue. 

 The conclusions of this study are: (1) As seen from the results of the 

research the average income levels of women's efforts to break up the rock in 

Purworejo District Rebug Pecan is amounting to Rp 360.135; 00. The highest 

income amounting to Rp 500,000; 00 and lowest income amounting to Rp 

300,000; 00. (2) Based on an analysis of the percentage of the contribution 

revenues against stone-breaking women's fulfillment needs of families earned 

income of women as the stone-breaking effect on income total household 

registration 39,45%. (3) Based on an analysis of the percentage of the 

contribution revenues against stone-breaking women's fulfillment needs of 

families earned income of women as the stone-breaking effect on the average cost 

of fulfilling the needs of the household registration of 50,70%. (4) Based on the 

results of the study the main barriers facing women stone breaker was hot and 

heavy weight stone while holding the other obstacle is, itching, could not work 

optimally when the rainy season floods or, marketing issues, the price of a low 

stone fragments do not comply with what they are doing.  

 

Keywords: Women, Business, Income, Needs 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih 

baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Dengan tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan program 

pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan di 

dalam pemerintah Negara Indonesia. Sedangkan pembangunan daerah merupakan 

bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk lebih 

mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, daerah antar 

perkotaan dan pedesaan serta membuka daerah terisolir (Suryana, 2000:3). 

Selama ini pembangunan selalu diprioritaskan pada sektor ekonomi, 

sedang sektor lain hanya bersifat menunjang dan melengkapi sektor ekonomi. 

Seiring dengan semakin meningkatnya populasi manusia dan kemajuan jaman 

membuat kebutuhan manusia semakin banyak pula. Kebutuhan tersebut sangat 

beragam dan manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya supaya dapat 

mempertahankan hidup. Pemenuhan kebutuhan tersebut harus sesuai dengan 

stratifikasi atau urutan kebutuhan. 



 
 

2 

 

Tidak semua alat pemuas kebutuhan mudah untuk didapat, karena banyak 

alat pemuas kebutuhan yang untuk mendapatkannya membutuhkan pengorbanan. 

Pengorbanan yang dilakukan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya 

adalah dengan bekerja, karena dengan bekerja manusia mendapatkan uang untuk 

dibelanjakan barang-barang maupun jasa-jasa yang diperlukan manusia sebagai 

alat pemuas kebutuhan. 

Perempuan sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya manusia 

bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama 

dengan kaum laki-laki di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segala 

kegiatan pembangunan. Hal yang demikian perlu terus diarahkan dan ditingkatkan 

sehingga dapat meningkatkan partisipasi bagi pembangunan bangsa sesuai dengan 

kodrat, harkat dan martabat sebagai perempuan (Sugiarti, 2008:12). 

Permintaan akan lapangan pekerjaan terutama dari perempuan di Indonesia 

dipengaruhi oleh pola dan corak kehidupan keluarga di Indonesia berakar pada 

budaya paternalistik yang telah diwariskan dari generasi kegenerasi berikutnya. 

Aktualisasi budaya ini dalam masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk 

mengalami modifikasi sesuai dengan kesepakatan ditiap masyarakat. Akibat dari 

adanya sistem paternalistik untuk perempuan dan peran global untuk laki-laki, 

dengan maksud untuk menjaga harmonisasi kehidupan berkeluarga. 

Peran paternalistik merupakan jenis pekerjaan yang relative bersifat 

permanen tidak selesai dan merupakan penanggulangan yang hampir identik dari 

hari kehari. Misalnya mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Sedangkan 

peran global lebih bervariasi dan penuh tantangan, karena dilakukan di luar 
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keluarga akan tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan tugas kerumahtanggaan. 

Secara otomatis persepsi ini menimbulkan implikasi penempatan perempuan 

dalam suatu kehidupan budaya domestik dan laki-laki dalam budaya kehidupan 

budaya publik. Pekerjaan domestik yang dilakukan perempuan tidak pernah 

diperhitungkan sebagai asset yang bernilai ekonomi.  

Perempuan yang telah menikah dan sudah mempunyai beberapa anak, 

maka kebutuhan rumah tangganya akan semakin banyak. Perempuan sebagai ibu 

rumah tangga mempunyai kodrat sebagai mahkluk Tuhan yang lemah dan identik 

dengan kelembutan karena perempuan mempunyai naluri keibuan untuk memberi 

ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Untuk itu bagi 

rumah tangga yang kurang mampu atau pendapatan suami yang masih 

dirasakurang maka para istri akan turut serta mencari pendapatan tambahan 

supaya kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi (Rachman, 1997:91). 

Perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, rendahnya kesempatan dan 

kapasitas mereka daam mencetak pendapatan sendiri, serta terbatasnya kontrol 

mereka terhadap penghasilan suami, merupakan sebab-sebab pokok fenomena 

bahwasanya kemiskinan itu lebih banyak di derita oleh kaum perempuan. Selain 

itu, akses kaum perempuan ternyata juga sangat terbatas untuk memperoleh 

kesempatan menikmati pendidikan, pekerjaan yang layak di sektor formal, 

tunjangan-tunjangan sosial dan program-program penciptaan apangan kerja yang 

di lancarkan oleh pemerintah. Di pedesaan situasinya sama sekali tidak lebih baik, 

kaum perempuan di desa juga sulit mendapatkan pekerjaan yang akan 

memeberinya sejumlah penghasilan yang tetap. Bias-bias internal atau 
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ketimpangan distribusi pendapatan dalam masing-masing rumah tangga banyak 

dipengaruhi oleh status ekonomi kaum wanita. Berbagai penelitian mendapati 

bahwa seandainya sumbangan finansial wanita di suatu keluarga meningkat atau 

tinggi, maka kaum perempuan atau ibu-ibu tersebut pun lebih mampu kebutuhan-

kebutuhanya sendiri (Michael, 2000:203). 

Walaupun banyak terjadi perempuan yang bekerja di dalam maupun di 

luar rumah hanya sebagai aktualisasi diri sebagai seorang terpelajar sehingga uang 

yang dihasilkan dari perempuan tersebut tidak untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga yang utama tetapi hanya untuk tambahan tabungan atau untuk pemenuhan 

kebutuhan yang sifatnya tersier, karena suami mereka telah dapat memenuhi 

kebutuhan rumah tangga. Tapi lain halnya dengan para perempuan pekerja 

pemecah batu yang bekerja bukan dari kalangan pelajar yang tinggi dimana para 

suami belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hidup berada 

di golongan menengah kebawah dengan tenaga dan modal yang kecil bekerja 

untuk mendapatkan pendapatan guna mendapatkan nilai tambah dalam 

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 

Usaha pemecahan batu cukup banyak dijumpai di Indonesia, hal ini dapat 

di lihat dari beberapa tempat misalnya di Desa Puh Sarang yang merupakan 

sebuah desa yang berada wilayah Kecamatan Semen, terletak di sekitar 10 km 

arah tenggara kota Kediri. Sungai Kadek yang melewati Puh Sarang dipenuhi 

batu, sehingga batu kemudian menjadi mata pencaharian kedua, selain sawah. 

Seorang laki-laki dengan tenaga penuh sesiangan bisa memukul pecah batu 

hingga 20 cikrak sehari, Itu berarti penghasilan mereka sekitar Rp 15.000 - Rp 
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20.000 sehari (Kompas, 1999). Usaha memecah batu di Indonesia yang lain yaitu 

Abah Sahri (70) dan istrinya dimana mereka masih kuat memecahkan batu dengan 

martil di pinggir di Desa Buniwangi Kec. Pagelaran Cianjur Selatan. Usaha batu 

pecah ini umumnya menjadi mata pencaharian utama warga desa ini, pembeli 

umumnya datang sendiri ke lokasi Batu koral dijual mulai harga Rp 

30.000,00/Kubik (Muharam, 2005).  

Pemecah batu di Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo 

ada sejak lama, berdasarkan observasi awal pada tanggal 29 April 2012 tidak ada 

yang mengetahui siapa yang memulai dan kapan pertama kali usaha pemecah batu 

ini ada. Menurut Reswanti (40) perempuan pemecah batu di Desa Rebug Kec. 

Kemiri kab. Purworejo mengungkapkan yang pertama kali memulai usaha ini 

adalah simbah buyut (Nenek moyang). Perempuan pemecah batu di Desa Rebug 

Kecamatan Kemiri melakukan usaha ada yang bergerombol di suatu titik atau 

lokasi dan adapula yang melakukan usaha sendiri biasanya di sekitar rumah.  

Usaha Perempuan-perempuan pemecah batu yang berkoloni dilihat dari 

cepat atau tidaknya hasil pecahan batu tersebut terbeli akan lebih cepat dari pada 

perempuan yang melakukan usaha memecah batu dilakukan sendiri. Hal ini 

karena dilihat dari jumlah atau banyaknya pecahan batu yang ada atau terkumpul 

sehingga para pembeli akan lebih mudah mendapatkan jumlah pecahan batu yang 

di inginkan dan akan lebih menghemat biaya transportasi. Faktor lokasi juga 

cukup menetukan cepat atau tidaknya pecahan batu tersebut terjual. Semakin 

dekat para usaha pemecah batu dengan jalan utama maka peluang terjualnya 

pecahan tersebut akan lebih cepat pula.  
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Sejumlah perempuan yang bertempat tinggal di Desa Rebug Kecamatan 

Kemiri Kabupaten Purworejo dimana desa tersebut dekat aliran Sungai Bedono 

tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi pemecah batu guna 

meningkatkan pendapatan rumah tangga. Perempuan tersebut melakukan usaha 

memecah batu karena tidak memiliki ketrampilan dan tidak memiliki pendidikan 

yang baik, sehingga rela untuk menjadi pekerja kasar. Mereka adalah perempuan 

yang telah bersuami di mana suami mereka adalah pekerja kasar atau para janda 

yang tidak mempunyai pensiun yang biasanya menjadi buruh tani pada waktu pagi 

dan menjadi pemecah batu setelah melakukan kegiatan rumah tangga. 

Pada dasarnya pekerjaan ini adalah pekerjaan kasar dan membutuhkan 

tenaga yang kuat. Perempuan yang melakukan pekerjaan ini tidak lagi 

memikirkan apakah kulit mereka akan menjadi hitam karena sengatan matahari, 

tangan mereka yang kasar karena bekerja berat, atau wajah mereka yang kusam 

karena air sungai yang kotor. Perempuan pemecah batu ini hanya berpikir 

bagaimana mendapatkan peningkatan pendapatan sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan rumah tangga mereka tanpa meninggalkan rumah terlalu jauh, sebab 

biasanya tempat pemecahan batu hanya berjarak beberapa meter saja dari rumah 

mereka. 

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 29 April 2012, Sutirah (40) 

Usaha ini dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00, di mana 

biasanya kaum ibu telah menyelesaikan kewajiban mereka sebagai ibu rumah 

tangga. Usaha ini bertempat di sekitar rumah para pekerja pemecah batu tersebut. 

Biasanya perempuan-perempuan ini mengambil batu yang ukurannya kurang 
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lebih segenggaman tangan manusia dewasa dari Sungai Bedono dengan 

menggunakan alat-alat sederhana. 

Pengangkutan dari sungai menuju tempat pemecahan batu menggunakan 

keranjang yang digendong dengan selendang, sedangkan pengambilan batu dari 

dasar sungai menggunakan tangan kosong. Batu-batu yang telah dipecahkan 

tersebut akan dibeli langsung oleh orang-orang yang membutuhkan dengan harga 

sesuai kesepakatan yang berlaku di pasaran dengan patokan harga perkeranjang 

atau perkubik (64 keranjang) dan istilah keranjang menurut para warga sekitar 

tersebut adalah “Dempo”. Berdasarkan observasi awal pada tanggal 29 April 2012 

menurut Warsiati (52) saat ini dihargai sekitar seratus ribu rupiah per kubik. 

Pembeli datang langsung ke tempat pemecahan batu sehingga para perempuan 

pemecah batu tidak perlu memikirkan pemasaran barang yang dihasilkannya. 

Proses transaksi jual beli antara perempuan yang pemecah batu dengan pembeli 

dilakukan secara langsung. Apabila pecahan batu sudah diangkut dan masing – 

masing pihak mengetahui jumlah pecahan batu ( dalam satuan kubik ) maka pihak 

penjual akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan harga dari jumlah 

banyaknya pecahan batu tersebut ( dalam satuan kubik ). 

Dengan memanfaatkan waktu luang, tempat tinggal yang dekat dengan 

bahan baku dan tenaga yang cukup, sejumlah perempuan yang bertempat tinggal 

di beberapa desa di Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo dapat 

meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka dengan menjadi pemecah batu. 

Usaha ini juga tidak membutuhkan banyak modal  uang. Adapun alat-alat yang 

digunakan oleh pemecah batu adalah  : (1) Martil atau palu untuk memecah batu, 
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warga Rebug menyebutnya dengan nama “Bodem”. (2) Kolongan atau penjepit, 

yang digunakan untuk melingkari batu agar tetap berada ditempat yang 

dikehendaki saat dipecah dengan martil atau palu. (3) Cikrak untuk 

mengumpulkan batu dalam jumlah tertentu sebelum diangkut dengan keranjang. 

(4) Keranjang untuk mengangkut batu, istilah masyarakat kemiri menyebutnya 

dengan nama “dempo”. 

Pemecah batu disekitar sungai membutuhkan satu alat  lagi yang terbuat 

dari rangkaian bambu yang bediri dengan empat kaki dan papan diatasnya dengan 

ukuran kurang lebih 30cm X 30cm setinggi satu meter yang ditempatkan di sungai 

tepat di depan pemecah batu saat mengambil  batu. Alat ini digunakan untuk 

tempat keranjang yang telah berisi batu sebelum batu-batu tersebut diangkut dari 

sungai. Pemecah batu di sekitar sungai mereka menggunakan pakaian khusus, 

yaitu pakaian lengan panjang yang hanya digunakan untuk mencebur ke sungai 

dan stagen yang dililitkan diperut dan pinggang bagi kaum perempuan untuk 

menahan keranjang saat untuk menahan keranjang saat digendong agar tidak 

mudah melorot dan mengurangi gesekan langsung antara keranjang dan punggung 

agar tidak terjadi luka di punggung. 

Risiko dari usaha memecah batu cukup berat, risiko utama yang harus 

dihadapi di sekitar sungai risiko utama yang harus dihadapi adalah banjir. Risiko 

lain yang harus dihadapi adalah pecahan-pecahan batu kecil yang kadang terpecik 

ke wajah pemecah batu. Selain itu walaupun sudah sering melakukan pemecahan 

batu, martil atau palu yang digunakan terkadang mengenai tangan mereka. Usaha 

memecah batu merupakan pekerjaan terakhir yang dipilih mengingat banyaknya 
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risiko yang ada dan pendapatan yang di terima tidak seimbang dengan tenaga dan 

waktu yang harus dikorbankan. 

Pemecah batu bukanlah buruh melainkan pelaku usaha dengan modal kecil 

namun membutuhkan kerja keras dan tenaga yang kuat. Penghasilan yang 

diperoleh dapat di tentukan sendiri sesuai target dan kemampuan dalam memecah 

batu. Mereka tidak berada di bawah instansi manapun dan tidak pula terikat 

dengan orang lain. Usaha ini adalah pilihan terakhir, karena tidak mempunyai 

latar belakang pendidikan yang tinggi dan tidak pula memiliki ketrampilan, 

sehingga hanya pekerjaan inilah yang dapat di lakukan untuk mendapatkan 

penghasilan keluarga baik itu sebagai pendapatan pokok maupun pendapatan 

tambahan. Pendapatan para perempuan pemecah batu tersebut digunakan untuk 

kebutuhan hidup sehari-hari. Pendapatan suami yang tidak tetap dan kebutuhan 

rumah tangga yang tinggi menyebabkan para perempuan melakukan usaha 

memecah batu ini dimana usaha ini merupakan usaha yang sebenarnya lebih 

cocok dilakukan oleh kaum laki-laki.  

Upaya pemenuhan kebutuhan pada dasarnya tak pernah berfikir, karena 

sifat kebutuhan manusia baik jumlah dan jenisnya tak terbatas. Sementara alat 

pemuas kebutuhan  yang terdiri dari barang-barang dan jasa-jasa itu terbatas 

bahkan seringkali jarang atau sukar ditemukan. Sekali alat pemuas kebutuhan 

diperoleh maka manusia dihadapkan pada pilihan untuk penggunaan alat pemuas 

kebutuhan itu  dalam berbagai kemungkinan atau alternatif penggunaan. Artinya 

barang dan jasa yang telah diperoleh dapat digunakan bukan saja untuk satu 
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kebutuhan tetapi mungkin juga untuk pemenuhan kebutuhan yang lain yang 

dirasakan lebih penting (Chaurman, 1994:3). 

Kebutuhan yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah kebutuhan 

tersier, melainkan kebutuhan primer dan sekunder sehari-hari seperti biaya 

pendidikan, transportasi, listrik, ataupun kebutuhan yang tak terduga lainnya. 

Perempuan pemecah batu dapat dikatakan perempuan yang perkasa, karena 

pekerjaan ini sebenarnya lebih cocok dilakukan oleh para kaum laki-laki yang 

dimana secara fisik lebih tepat melakukan pekerjaan ini dibandingkan kaum 

perempuan. Berdasarkan latar belakang tersebut hal ini merupakan hal yang 

menarik untuk di teliti. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk 

menyusun skripsi ini dengan judul “ANALISIS USAHA PEREMPUAN 

PEMECAH BATU DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMENUHAN 

KEBUTUHAN KELUARGA DI DESA REBUG KECAMATAN KEMIRI 

KABUPATEN PURWOREJO”  

 

1.2 Permasalahan  

Masalah merupakan bagian pokok dari penelitian yang merupakan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang jawabannya akan diperoleh setelah 

dilakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah usaha perempuan pemecah batu di Desa Rebug Kecamatan 

Kemiri Kabupaten Purworejo? 
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2. Bagaimana tingkat pendapatan dan kebutuhan rumah tangga perempuan 

pemecah batu di Desa Rebug Kec. Kemiri Kab. Purworejo? 

3. Bagaimana kendala usaha perempuan pemecah batu di Desa Rebug Kec. 

Kemiri Kab. Purworejo dalam melakukan usaha tersebut? 

4. Bagaimana solusi mengatasi kendala tersebut? 

5. Berapa besar kontribusi yang diberikan perempuan pemecah batu di Desa 

Rebug Kec. Kemiri Kab. Purworejo dalam pemenuhan kebutuhan keluarga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalaha: 

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis usaha perempuan pemecah batu di 

Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo. 

2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis tingkat pendapatan dan kebutuhan 

rumah tangga perempuan pemecah batu di Desa Rebug Kec. Kemiri Kab. 

Purworejo. 

3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis kendala usaha perempuan pemecah 

batu di Desa Rebug Kec. Kemiri Kab. Purworejo dalam melakukan usaha 

tersebut dan solusi mengatasi kendala tersebut 

4. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis seberapa besar kontribusi yang 

diberikan perempuan pemecah batu di Desa Rebug Kec. Kemiri Kab. 

Purworejo dalam pemenuhan kebutuan rumah tangga dalam melakukan usaha 

memecah batu. 
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1.4  Manfaat Hasil Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan untuk pengembangan ilmu 

kususnya ilmu ekonomi. 

b. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai usaha perempuan pemecah batu 

dan kontribusinya dalam pemenuhan kebutuhan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk Desa Rebug Kecamatan Kemiri 

Kabupaten Purworejo. 

b. Menambah wawasan pengetahuan dalam bidang penelitian dan untuk 

mengetahui usaha perempuan pemecah batu. 

c. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi almamater dalam 

penambahan khasanah kepustakaan serta sebagai masukan dalam penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Pekerja Perempuan 

Kata Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (John 

dan Sadhily, 1983: 256). Secara umum, pengertian Gender adalah perbedaan yang 

tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. 

Dalam Women Studies Ensiklopedia dijelaskan bahwa Gender adalah suatu 

konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, 

perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan 

yang berkembang dalam masyarakat. 

Gender merupakan suatu istilah yang dikonstruksi secara sosial dan 

kultural untuk jangka waktu yang lama, yang disosialisasikan secara turun 

temurun  maka pengertian yang baku tentang konsep gender ini pun belum ada 

sampai saat ini, sebab pembedaan laki-laki dan perempuan berlandaskan 

hubungan gender dimaknai secara berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari 

satu budaya ke budaya lain dan dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, upaya 

untuk mendefinisikan konsep gender tetap dilakukan dan salah satu definisi 

gender telah dikemukakan oleh Joan Scoot, seorang sejarawan, sebagai “a 

constitutive element of social relationships based on perceived differences 

between the sexes, and…a primary way of signifying relationships of power.” 

(dalam Khaliq, 2005). 
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Dalam buku Sex and Gender yang ditulis oleh Hilary M. Lips 

mengartikan Gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan 

perempuan. Misalnya; perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, 

emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan 

perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya 

ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. 

Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari 

tempat ke tempat yang lain (Mansour Fakih 1999: 8). 

Heddy Shri Ahimsha Putra (2000) menegasakan bahwa istilah Gender 

dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian berikut ini: Gender sebagai suatu 

istilah asing dengan makna tertentu, Gender sebagai suatu fenomena sosial 

budaya, Gender sebagai suatu kesadaran sosial, Gender sebagai suatu persoalan 

sosial budaya, Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis, Gender sebagai 

sebuah perspektif untuk memandang kenyataan. 

Gender menurut Illich (1998) merupakan satu diantara tiga jenis kata 

sandang dalam tata bahasa, yang kurang lebih berkaitan dengan pembedaan jenis 

kelamin, yang membeda-bedakan kata benda menurut sifat penyesuaian dan 

diperlukan ketika kata benda itu dipakai dalam sebuah kalimat. Kata-kata benda 

dalam bahasa Inggris biasanya digolong-golongkan menurut gender maskulin, 

feminin dan netral. 

Gender bisa dipertukarkan satu sama lain, gender bisa berubah dan 

berbeda dari waktu ke waktu, di suatu daerah dan daerah yang lainnya. Oleh 

karena itu, identifikasi seseorang dengan menggunakan perspektif gender tidaklah 
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bersifat universal. Seseorang dengan jenis kelamin laki-laki mungkin saja bersifat 

keibuan dan lemah lembut sehingga dimungkinkan pula bagi dia untuk 

mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan-pekerjaan lain yang selama ini 

dianggap sebagai pekerjaan kaum perempuan. Demikian juga sebaliknya 

seseorang dengan jenis kelamin perempuan bisa saja bertubuh kuat, besar pintar 

dan bisa mengerjakan perkerjaan-pekerjaan yang selama ini dianggap maskulin 

dan dianggap sebagai wilayah kekuasaan kaum laki-laki. 

Secara umum masih sedikit diantara kita yang menyadari bahwa 

perempuan menghadapi persoalan yang spesifik gender, yaitu persoalan yang 

hanya muncul karena seseorang atau kelompok orang adalah perempuan. Tidak 

saja di kalangan laki-laki, tapi kaum perempuan sendiri yang masih banyak tidak 

menyadari hal tersebut, sehingga memandang tidak perlu persoalan perempuan 

harus dibahas dan diperhatikan secara khusus. Hal ini terjadi karena mendalamnya 

penanaman nilai-nilai mengenai peran laki-laki dan perempuan, yang menganggap 

sudah kodratnya perempuan sebagai ratu rumah tangga, sebagai pengendali  

urusan  domestik saja begitu dominan di masyarakat  kita. Sehingga adanya 

pikiran dan keinginan mengenai kesempatan  beraktivitas  di  luar  domain  rumah  

tangga  dianggap  sesuatu yang mengada-ada, sehingga tidak aneh muncul 

paradigma  perempuan tidak perlu sekolah tinggi dimana akhirnya hanya akan 

mengurus sekitar kasur, sumur, dan dapur (Sadli, 2010 : 259). 

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan terbukanya arus globalisasi 

dan informasi, perempuan Indonesia sudah keluar dari tembok batas rumahnya 

untuk bekerja dan berkarya, baik sebagai pegawai pemerintah, karyawati, 
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perusahaan baik nasional maupun multinasional, sebagai pengusaha, bahkan 

sebagai pekerja kasar sekelipun diluar pekerjaan perempuan pada umumnya 

dengan tidak mengabaikan peran utamanya sebagai istri dan ibu  dari anak-

anaknya. Perempuan potensial  untuk  melakukan  berbagai  kegiatan produktif  

yang menghasilkan dan dapat membantu ekonomi keluarga, dan lebih luas lagi 

ekonomi nasional,  apalagi  potensi  tersebut  menyebar  di  berbagai  bidang  

maupun  sektor. Dengan  potensi  tersebut  perempuan  potensial  berperan aktif  

dalam proses recovery ekonomi  yang masih  diselimuti  berbagai  permasalahan,  

untuk  itu  potensi perempuan  perlu  ditingkatkan  atau  paling  tidak  dikurangi  

penyebab-penyebab mengapa perempuan sulit maju dalam karier bagi perempuan 

bekerja dan sulit maju usahanya bagi perempuan pelaku usaha. Bagaimana pun 

juga, kerja mempunyai manfaat positif baik bagi sang ibu bekerja maupun bagi 

keluarga (http://eci6.wordpress.com/pemberdayaan-perempuan-2/kesadaran-

perempuan-untuk-berperan-serta-dalam-perekonomian). 

Karakteristik Keluarga Istri Bekerja, (Hardjito Notopuro, 1979) 

menyebutkan ciri pertama yang menandai hal di atas adalah adanya kenyataan 

bahwa istri bekerja di luar rumah secara tetap dengan memperoleh penghasilan 

serta ikut membantu keuangan keluarga. Ciri kedua, adalah kurangnya 

keterlibatan istri pada pekerjaannya karena ia tetap lebih mengutamakan urusan 

rumah tangga dan anak-anaknya serta tidak keberatan berhenti bekerja jika urusan 

rumah tangga dan anak tidak teratasi. Ciri ketiga, adalah dalam soal pembuatan 

keputusan (alokasi kekuasaan) suami istri, dalam keluarga ini pembuatan 

keputusan mengenai urusan rumah tangga seluruhnya di tangan istri, suami sama 
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sekali tidak turut campur. Urusan mengenai pengasuhan dan pengajaran anak 

dibuat bersama-sama oleh suami istri. Sebaliknya urusan di bidang publik 

didominasi oleh suami. Ciri keempat, adalah soal pembagian kerja suami istri 

dalam keluarga. Urusan-urusan di bidang domestik lebih banyak ditangani oleh 

istri sebaliknya urusan di bidang publik ditangani oleh suami. 

Berdasarkan pada keempat ciri tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

bentuk keluarga ini termasuk dalam bentuk „Senior-Yunior Partner’. Maknanya, 

walaupun seorang istri bekerja di luar rumah ia masih mempunyai rasa tanggung 

jawab yang besar terhadap urusan rumah tangga dan anak-anaknya.  

Dalam penelitian ini perempuan pemecah batu adalah sosok perempuan 

yang perkasa dimana dengan tidak bermodal pendidikan yang tinggi, melakukan 

pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang perempuan. Mereka 

bekerja sebagai pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan dan berusaha untuk 

menambah pemenuhan kebutuhan keluarga. 

2.2  Latar Belakang Orang Bekerja   

Manusia hidup selalu melakukan berbagai macam kegiatan. Salah satu 

kegiatan itu diwujudkan berupa gerakan-gerakan yang dinamakan bekerja. 

Bekerja berarti melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan buah karya yang 

dapat dinikmati manusia yang bersangkutan. Faktor pendorong yang membuat 

manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Kegiatan dalam bekerja mengandung unsur kegiatan sosial untuk 

menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Seseorang bekerja juga untuk mendapatkan imbalan hasil kerja yang 
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berupa gaji upah untuk mempertahankan hidupnya serta mencapai taraf hidup 

yang lebih baik. 

Walker dan Geuger (dalam Totok Mardikarto, 1990) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa istri yang bekerja, umumnya semakin berkurang waktu 

istirahatnya. Sebab meskipun istrinya membantu mencari nafkah, suaminya tidak 

menambah jam kerjanya untuk melakukan pekerjaaan rumah tangga dibanding 

dengan suami-suami yang istrinya hanya melakukan kerja rumah tangga. Sedang 

alasan lain yang mendorong para istri untuk lebih mengutamakan pekerjaan 

rumah tangga ialah karena terbatasnya kesempatan kerja bagi wanita.  Kalaupun 

ada, tidak memperoleh penghasilan yang cukup tinggi karena rendahnya investasi 

keluarga yang diberikan bagi pendidikan dan latihan ketrampilan untuk kerja 

mencari nafkah. 

Di kalangan wanita-wanita Indonesia, terutama ibu rumah tangga yang 

bekerja di luar rumah sering mencari jalan tengah dengan memilih peran 

rangkapnya dengan mencoba mengatakan kombinasi yang sebaik-baiknya. Ia 

harus mengikuti apa yang menghambat suksesnya dalam pekerjaan, tetapi ia rela 

karena kesadarannya bahwa baginya keluarga adalah penting (Hardjito, 1979:24). 

Jadi yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan manusia baik fisik 

maupun mental atas dasar bawaan dan mempunyai tujuan untuk memperoleh 

kepuasan. Hal ini tidak berarti bahwa kegiatan adalah bekerja. Kegiatan dikatakan 

bekerja apabila terdapat motivasi yang mendasari dilakukannya kegiatan itu. 

Perkembangan pola pikir dan perubahan tata nilai yang ada pada 

masyarakat mengakibatkan perubahan pandangan terhadap kaum perempuan. 
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Anggapan bahwa perempuan tidak sederajat dengan pria dan tidak mempunyai 

peran apa-apa selain sebagai istri dan ibu rumah tangga, sekarang sudah memiliki 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. Perempuan yang memperoleh 

kesempatan kerja bisa memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan 

keluarganya. 

Dalam hal ini perempuan pemecah batu adalah pekerja bebas yang tidak 

terkait dengan instansi manapun karena mereka melakukan pekerjaan ini tidak 

dibawah perintah orang lain, tidak terikat waktu dan tempat. Penghasilan mereka 

ditentukan langsung oleh kemampuan dan kemauan mereka dalam mendapatkan 

batu dan memecahnya, dalam menjual hasil kerjapun mereka tidak terikat dengan 

siapapun karena mereka bebas menjualnya kepada siapapun yang membutuhkan. 

2.3  Pendapatan Rumah Tangga 

Pendapatan dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh manusia setelah 

mereka melakukan aktifitas kerja, serta merupakan selisih antara penerimaan dan 

pengeluaran (biaya-biaya). Secara umum pendapatan dapat digolongkan menjadi: 

1). Gaji dan Upah 

Suatu imbalan yang diperoleh seseorang setelah melakukan suatu 

pekerjaan untuk orang lain, perusahaan swasta atau pemerintah. 

2).  Pendapatan dari kekayaan  

Pendapatan dari usaha sendiri. Merupakan nilai total produksi dikurangi 

dengan biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk uang atau lainnya, tenaga 

kerja keluarga dan nilai sewa kapital untuk sendiri tidak diperhitungkan. 

3). Pendapatan dari sumber lain  
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Dalam hal ini pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja 

antara lain penerimaan pemerintah, asuransi pengangguran, menyewa aset, 

bunga bank serta sumbangan dalam bentuk lain. Tingkat pendapatan (income 

level) adalah tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh seorang individu atau 

keluarga yang didasarkan atas penghasilan mereka atau sumber-sumber 

pendapatan lain. (Samuelson dan Nordhaus, 1995:250) 

Kontribusi pendapatan dapat diartikan sebagai besarnya sumbangan atau 

andil pendapatan pada suatu kegiatan usaha terhadap pendapatan secara 

keseluruhan. Dalam hal ini pendapatan yang di maksud diartikan sebagai besarnya 

sumbangan atau andil pendapatan kegiatan usaha memecah batu terhadap 

pendapatan total rumah tangga. 

Setiap anggota rumah tangga memiliki kontribusi pendapatan terhadap 

pendapatan total rumah tangga. Dengan memaparkan kontribusi pendapatan dapat 

dilihat anggota  keluarga  mana  yang  memiliki  peran  yang  besar  terhadap 

pendapatan  total  rumah tangga. Rumah tangga adalah sebuah kesatuan yang 

terdiri atas suami, istri, anak atau anggota keluarga yang lain. Rumah tangga 

merupakan pelaku ekonomi yang selain sebagai sumber faktor produksi modal 

dan tenaga kerja juga merupakan kelompok atau kumpulan individu yang perlu 

dibiayai, yang berarti memerlukan adanya sumber dana yang berupa pendapatan 

atau penghasilan. Penghasilan yang diperoleh oleh rumah tangga tersebut 

merupakan balas jasa bagi faktor produksi tenaga kerja dan modal yang telah 

disumbangkan (Hutabarat,1998:4). 
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Pendapatan rumah tangga di artikan sebagai harta yang diterima oleh 

sebuah rumah tangga sebagai hasil dari seluruh usaha semua warganya 

(Poerwardarminta, 2002 :228). Pendapatan dikatakan sebagai hasil yang diperoleh 

masing-masing individu dari kegiatan sebagai balas jasa dalam bentuk uang atau 

material (Winardi,1996:245). 

Menurut perolehannya pendapatan dapat diartikan menjadi dua (AT, 

Kaslan,1982:236), yaitu : (a) Pendapatan Nominal, Pendapatan nominal yaitu 

pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya lainnya. (b) 

Pendapatan Riil, Pendapatan Riil yaitu pendapatan yang diperoleh setelah 

dikurangi pengeluaran dan biaya lainnya. 

Mulyanto Sumardi (1986:54) membedakan pendapatan dalam tiga bentuk, 

yaitu : 

a. Pendapatan berupa uang, yaitu segala penghasilan yang berupa  uang yang 

biasanya dapat diterima sebagai balas jasa atau kontra prestasi. Sumber-

sumber utama adalah gaji, upah atau jasa serupa dari majikan, pendapatan 

bersih dari usaha. 

b. Pendapatan berupa barang, yaitu segala penghasilan yang bersifat reguler dan 

biasa, akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa akan diterimakan dalam 

bentuk barang, misalnya bagian upah dan gaji yang diwujudkan dalam bentuk 

beras. 

c. Lain-lain pendapatan barang dan uang, yaitu lain-lain penerimaan barang dan 

uang meliputi segala penerimaan berupa transfer, redistribusi dan biasanya 



22 

 

 
 

membawa perubahan dalam keuangan rumah tangga, misalnya hasil undian, 

warisan, penghasilan piutang. 

Pendapatan yang diperoleh seseorang semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia dan kebutuhan hidup akan selalu ada selama manusia 

bernafas. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia membutuhkan 

alat pemuas kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, rasa 

aman, dan lain-lain. 

Menurut Sumardi, Evers (1992:94) pendapatan yang diterima seseorang 

berasal dari berbagai sumber pendapatan yaitu : 

a. Pendapatan sektor formal, yaitu pendapatan yang bersumber dari upah atau 

gaji yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan. 

b. Pandapatan sektor informal, yaitu pendapatan yang bersumber dari perolehan 

atau penghasilan tambahan seperti dagang, tukang dan buruh. 

c. Pendapatan sub intern, yaitu pendapatan yang bersumber dari usaha sendiri 

seperti dari hasil bercocok, hasil dari beternak, hasil dari kebun dan 

sebagainya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan, Menurut Bintari, 

Suprihatin (1984:35) tinggi rendahnya pendapatan yang diterima seseorang 

bergantung kepada : 

a. Kesempatan kerja yang tersedia, Dengan semakin tinggi atau semakin besar 

kesempatan kerja yang tersedia berarti banyak penghasilan yang bias 

diperoleh dari hasil kerja tersebut. 
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b. Kecakapan dan keahlian kerja, Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang 

tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya 

berpengaruh pula terhadap penghasilan. 

c. Kekayaan yang dimiliki, Jumlah kekayaan yang dimiliki seseorang juga 

mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh. Semakin banyak 

kekayaan yang dimiliki berarti semakin besar peluang untuk mempengaruhi 

penghasilan. 

d. Keuletan kerja, Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan dan 

keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila suatu saat 

mengalami kegagalan, maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk 

meniti ke arah kesuksesan dan keberhasilan. 

e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan, Suatu usaha yang besar akan dapat 

memberikan peluang yang besar pula terhadap penghasilan yang akan 

diperoleh. 

Perolehan penghasilan atau pendapatan perempuan pemecah batu di Desa 

Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo dijadikan objek dalam penelitian 

ini adalah pendapatan dalam bentuk uang yang diperoleh dari kegiatan usaha 

pemecahan batu. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendapatan adalah 

pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha perempuan pemecah batu selama 

sebulan.  

2.4 Pemenuhan Kebutuhan Keluarga  

Perempuan sebagai seorang ibu rumah tangga mempunyai kodrat sebagai 

makhluk Tuhan yang berhati lemah dan identik dengan kelembutan karena 
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perempuan mempunyai naluri keibuan untuk memberi ketentraman, ketenangan 

dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Untuk itu bagi rumah tangga yang 

kurang mampu atau pendapatan suami dirasa masih kurang maka para istri akan 

turut serta mencari pendapatan tambahan supaya kebutuhan keluarganya dapat 

terpenuhi. Perempuan atau istri hanya dianggap subjek, yang pekerjaannya 

sebagai konsumen penghabis gaji atau pendapatan yang diperoleh oleh suami. 

Anggapan seperti itu memang tidak dapat dibenarkan, karena disadari perempuan 

juga berkemampuan untuk mencari nafkah atau gajih, untuk mendapatkan 

alternative pendapatan, dan berprestasi serta berkemampuan untuk memiliki tugas 

tanggung jawab rumah tangga (Ratu Hemas,1992:77). Salah satu usaha yang 

dilakukan untuk menambah pendapatan rumah tangga adalah dengan cara menjadi 

pemecah batu. 

Perempuan pemecah batu adalah perempuan yang bekerja sebagai 

pemecah batu dan menerima uang hasil penjualan dari batu-batu yang dipecahnya 

dengan ukuran tertentu. Mereka bekerja dengan latar belakang sebagai berikut : 

(1) Makin terbatasnya pendapatan yang diperoleh suami, mengharuskan 

perempuan sebagai istri untuk ikut serta dalam meningkatkan penghasilan rumah 

tangga. (2) Karena dekat dengan sumber bahan baku dan adanya ketersediaan 

waktu. (3) Karena pendidikan yang relatif rendah dan tidak memiliki ketrampilan 

yang memadai. 

Hal utama yang  menjadi  alasan  beberapa  perempuan  di  Kec. Kemiri 

Kabupaten Purworejo melakukan usaha memecah batu, yaitu : Kondisi ekonomi 

rumah tangga yang bersangkutan rendah sehingga bekerja untuk meringankan 
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beban rumah tangga adalah penting. Perempuan dalam golongan ini pada 

umumnya berasal dari masyarakat yang status sosial ekonominya rendah. 

Ariani dan Astiti dalam Anita Rachman (1997:187) mengatakan bahwa 

keuntungan yang diperoleh perempuan bekerja adalah peningkatan pendapatan 

keluarga, karena penghasilan yang diperolehnya dibelanjakan untuk kepentingan 

keluarga. Hal ini sejalan dengan sejarah, bahwa perempuan tidak hanya dituntut 

sebagai pengatur rumah tangga, tetapi juga sebagai tenaga kerja pencari nafkah 

sebagai tambahan penghasilan keluarga (Ratu Hemas,1992:39). 

Adapun kebutuhan manusia menurut Abu Ahmadi (1991:82) dapat dilihat 

dari empat  segi, diantaranya sebagai berikut: 

a. Berdasarkan tingkatan kepentingan 

1. Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi agar 

manusia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan 

primer disebut juga kebutuhan pokok manusia atau kebutuhan alami 

karena kebutuhan ini merupakan tuntutan secara kodrati atau alamiah yang 

harus dipenuhi. Contoh : Kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian dan 

rumah. 

2. Kebutuhan Skunder, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan 

setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh : Televisi, meja, kursi, sepatu, 

dan lain-lain. 

3. Kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang biasanya hanya dapat dipenuhi 

oleh orang orang tertentu yang berada pada stratifikasi ekonomi yang 

cukup tinggi. Contoh : mobil mewah, rumah mewah, dan lain-lain. 
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 Kontribusi yang diberikan pemecah batu dalam pemenuhan kebutuhan 

keluarga adalah bagaimana berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan 

sekunder saja. Berdasarkan observasi awal jika dilihat dari harga hasil pecahan 

batu, waktu dan tenaga yang dikorbankan dibandingkan dengan harga-harga 

barang mewah (kebutuhan tersier) maka pendapatan dari usaha perempuan 

pemecah batu tidak berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan tersier. 

a. Kebutuhan menurut waktu  

1. Kebutuhan masa sekarang 

Kebutuhan masa sekarang adalah kebutuhannya tidak dapat ditunda atau 

harus dipenuhi sekarang. Contoh : obat untuk orang sakit. 

2. Kebutuhan masa yang akan datang 

Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan yang pemuasannya 

dapat ditunda pada waktu yang akan datang. Contoh : menyisihkan uang 

untuk menabung. 

b. Kebutuhan menurut sifatnya 

1. Kebutuhan jasmaniah, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya untuk 

kepentingan jasmaniah atau materiial  seperti makanan, minuman, 

pakaian dan lain-lain. 

2. Kebutuhan rohaniah, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya untuk 

kepentingan rohani seperti ibadah, rekreasi, dan lain-lain. 

c. Kebutuhan menurut subjek 

1.   Kebutuhan perorangan 
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Kebutuhan perorangan adalah kebutuhan yang berhubungan dengan 

perorangan yaitu kebutuhan yang berbeda bagi setiap orang tergantung 

pada kegiatan dan kebiasaan masing-masing. 

2. Kebutuhan kelompok 

Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan secara 

kebersamaan atau kebutuhan yang mempunyai kepentingan tertentu. 

Contoh : masjid diperlukan bagi muslim.    

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belanja 

pemenuhan kebutuhan keluarga adalah : 

a. Pendapatan yang diperoleh sekarang, masa lalu dan yang akan datang. 

Pendapatan merupakan faktor utama yang menentukan tingkat belanja 

seseorang untuk berkonsumsi. 

b. Tersedianya aktiva lancar, aktiva lancar adalah seluruh kekayaan yang 

sewaktu-waktu dapat dicairkan menjadi uang tunai. 

c. Sistem kredit untuk konsumen, dengan cara ini terbuka kesempatan bagi para 

Konsumen untuk menerima sejumlah pinjaman atau kredit sehingga dapat 

berbelanja dengan membayar cicilan kemudian. 

d. Harapan atau perkiraan segera akan terjadi perubahan harga-harga. Bila harga 

diperkirakan akan naik, maka konsumen akan cenderung segera membeli 

barang-barang yang ada di pasaran. Jika harga turun konsumen berdaya upaya 

untuk tidak membeli (Chourmain dan Prihatin,1994:68). 

Konsumsi adalah penggunaan barang-barang atau jasa yang langsung akan 

memenuhi kebutuhan manusia (Rosyidi, 1996:148). Konsumsi adalah setiap 
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perbuatan yang menurunkan nilai atau daya guna dari suatu benda ekonomi yakni 

barang dan jasa (Chourmain dan Prihatin,1994:65). 

Konsumsi adalah pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa 

akhir guna mendapatkan kepuasan ataupun untuk untuk memenuhi kebutuhannya 

(Samuelson,1995:126). Konsumsi merupakan bagian dari penghasilan yang 

digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa guna memenuhi kebutuhan 

hidup (Suwardi,1997 : 126). 

Tujuan konsumsi menurut Delina Hutabarat (1998:56) adalah sebagai 

berikut: (1) Mengurangi daya guna barang atau jasa secara bertahap. (2) 

Menghasilkan daya guna barang sekaligus. (3) Memuaskan kebutuhan secara 

fisik. (4) Memuaskan kebutuhan secara rohani. 

Jadi konsumsi adalah usaha manusia memenuhi kebutuhannya untuk 

bertahan hidup maupun untuk mendapatkan kepuasan dengan alat pemenuhan 

kebutuhan berupa barang maupun jasa. Urusan rumah tangga keluarga 

menyangkut segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga. Dalam hal ini semua keluarga memerlukan bahan makanan, minuman, 

pakaian, tempat istirahat, kendaraan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain 

keperluan konsumsi. 

Pada dasarnya gaji atau pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan kepala 

keluarga digunakan untuk membiayai keperluan hidup keluarga. Untuk 

memperbesar pendapatan, seorang anggota keluarga dapat mencari pendapatan 

dari sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga 

pendapatannya bertambah. 
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Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan 

kontribusi atau masukan yang berbeda-beda bagi penerimaan sebuah keluarga 

baik sebagai petani, buruh, pembantu rumah tangga, pemecah batu, pegawai baik 

pemerintah maupun swasta dan sebagainya. Dalam penelitian ini pemenuhan – 

pemenuhan kebutuhan keluarga perempuan pemecah batu yang dimaksud adalah : 

(1) Pemenuhan kebutuhan pokok perbulan. (2) Pemenuhan kebutuhan tak terduga 

perbulan. (3) Rata-rata pengeluaran listrik perbulan. (4) Rata-rata untuk 

membiayai pendidikan anak perbulan. (5) Rata-rata untuk pengeluaran 

transportasi selama sebulan. (6) Rata-rata jumlah uang yang ditabung selama 

sebulan. 

2.5 Hasil Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang diajukan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah 

penelitian Andi Purnomo (2003) yang meneliti mengenai Analisis hubungan 

antara tingkat pendapatan pemecah batu dengan kesejahteraan keluarga di Desa 

Banjarsari Kecamatan Windusari Magelang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 

2002 terhadap 50 orang atau responden. Adapun variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian tersebut adalah variabel pendapatan dan variabel kesejahteraan 

keluarga. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa tingkat pendapatan 

keluarga pemecah batu didesa Banjarsari Kecamatan Windu,sari Kabupaten 

Magelang termasuk kategori cukup tinggi dengan persentase 58,9%. 

Penelitian lain yang diajukan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah 

penelitian Rahmawati Tahir  (2007) yang meneliti mengenai Peran Perempuan 

Pada Usaha Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng. Penelitian  ini  
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Bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk-bentuk  Peran  Perempuan  dalam kegiatan  

budidaya  rumput  laut.  Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  

kualitatif. Pengumpulan  sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  

porposive.  Kelurahan  Lamalaka Kabupaten Bantaeng jumlah Sampel yang 

digunakan sebanyak 27 responden yaitu minimal 10 persen dari jumlah 

perempuan pembudidaya sebanyak 115 orang. Berdasarkan  hasil  penelitian  

menggambarkan  bahwa  peran  perempuan  dalam  usaha budidaya rumput laut di 

Kelurahan Lamalaka mulai dari proses para produksi, produksi hingga pasca  

panen  seperti  membuat  bentangan,  mengikat  pelampung,  mengikat  bibit,  

panen  dan penjemuran  dikerjakan  oleh  perempuan.  Implikasi  dari  kegiatan  

perempuan  pada  usaha pembudidaya  rumput  laut  adalah  kontribusi  

perempuan  dalam  pemenuhan  ekonomi  rumah tangganya.  Adapun  

permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  pada  kegiatan  pembudidaya rumput  

laut  adalah  kurangnya  modal  usaha  dan  masih  rendahnya  keahlian  yang  

dimiliki pembudidaya rumput laut di Kelurahan Lamalaka. 

Bagaimana peran perempuan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah penelitian Kusnur Riwayati (2008) mengenai 

Analisis Terhadap Peran Istri Dalam Pemenuhan Kebutuhan Nafkah Keluarga 

(Studi Di Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo). Dalam 

penelitian ini berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemenuhan kebutuhan nafkah 

keluarga merupakan tanggung jawab suami. Akan tetapi dalam keadaan-keadaan 

tertentu para istri terkadang tidak tega mengandalkan pemenuhan kebutuhan 

hanya dari pihak suami. Mereka (para istri) terdorong untuk membantu pihak 
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suami demi kesejahteraan keluarga, dengan menekuni berbagai bidang pekerjaan. 

Hal ini terlihat dengan banyaknya istri di desa Grabag yang bekerja yaitu: 449 

jiwa (52,7 %) dari 852 KK (Kepala Keluarga). Prosentase pemenuhan kebutuhan 

keluarga yang diperoleh istri ada yang mencakup 100%, dan ada yang hanya 

sebagian dalam memenuhi kebutuhan keluarga, artinya hanya membantu suami. 

Motivasi istri dalam usaha memenuhi kebutuhan nafkah keluarga pada umumnya 

hampir sama, yaitu membantu meringankan beban ekonomi keluarga, walaupun 

dalam pelaksanaannya ada yang melakukannya dengan keikhlasan, dan juga 

keterpaksaan, maupun karena ada faktor lain. 

2.6 Kerangka Pemikiran  

Perkembangan jaman yang semakin maju membuat beban dan tanggung 

jawab dalam rumah tangga semakin besar pula. Perempuan sebagai ibu rumah 

tangga juga semakin dituntut untuk menunjukkan peran serta dan  kontribusinya 

dalam rumah tangga. Dengan bekerja mereka mereka berharap bisa menghasilkan 

uang guna meningkatkan pendapatan rumah tangga. 

Semakin giat mereka bekerja semakin banyak pecahan-pecahan batu yang 

mereka kumpulkan yang bisa dijual sehingga semakin tinggi pula penghasilan 

yang bisa mereka dapatkan. Berdasarkan landasan teori yang telah diajukan dalam 

bagian di atas, maka desain penelitian yang akan dilaksanakan dapat digambarkan 

dalam kerangka teoritik sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir 

Perempuan pemecah batu merupakan bagian dari rumah tangga, tidak 

dapat dipungkiri bahwa perempuan dalam rumah tangga adalah orang yang paling 

berkewajiban dalam membelanjakan uang (pendapatan rumah tangga) agar 

kebutuhan rumah tangga dapat tercukupi secara seimbang dan bijaksana. Dalam 

setiap rumah tangga biasanya mempunyai berbagai sumber penghasilan yang 

dapat memberikan pemasukan bagi pendapatan rumah tangganya. 

Usaha perempuan pemecah batu 

 

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

keluarga pemecah batu 

Indikator : 

a. Kebutuhan pokok perbulan 

b. Pengeluaran listrik perbulan 

c. Membiayai pendidikan anak 

perbulan 

d. Pengeluaran transportasi selama 

sebulan 

e. Kebutuhan tak terduga perbulan 
 
 

Pendapatan rumah tangga 

Pendapatan rumah tangga 

di luar pendapatan usaha 

perempuan pemecah batu 

Pendapatan usaha 

perempuan pemecah 

batu 
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Perempuan pemecah batu di Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten 

Purworejo juga dapat menghasilkan uang guna meningkatkan pendapatan rumah 

tangganya. Dari hasil pendapatan tersebut kemudian akan dibagi-bagi untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dalam penelitian ini panghasilan dari 

memecah batu bukanlah pendapatan utama, tetapi merupakan pendapatan 

tambahan. Pendapatan utama mereka didapat dari penghasilam suami atau 

pekerjaan lain selain memecah batu (buruh tani, kerja bangunan,dll). Sedangkan 

dalam usaha memecah batu mereka bisa memilih waktu sendiri, sesuai dengan 

waktu luang yang mereka miliki. 

 Berdasarkan kerangka berfikir yang dimaksud dalam usaha perempuan 

pemecah batu yang dimaksud peneliti adalah bagaimana usaha perempuan 

pemecah batu tersebut berjalan, identitas perempuan pemecah batu tersebut baik 

itu dari berbagai segi yaitu : usia, pendidikan terakhir perempuan pemecah batu, 

lama bekerja dalam sehari. Kendala-kendala para perempuan dalam usaha 

memecah batu tersebut dan bagaimana solusi dalam mengatasi kendala-kendala 

tersebut juga akan termasuk dalam analisis usaha ini.  

 Pendapatan perempuan memecah batu yang dimaksud dalam kerangka 

berfikir diatas dalam seberapa besar rata-rata pendapatan yang diperoleh per bulan 

atas penjualan hasil usaha pecahan batu oleh para perempuan tersebut. Pendapatan 

rumah tangga di luar pendapatan usaha perempuan pemecah batu adalah 

pendapatan suami perempuan pemecah batu perbulan, pendapatan-pendapatan 

dari usaha lain jika ada,  juga rata-rata hutang perbulan jika ada atau pendapatan 

lainnya yang rata-rata diperoleh dikeluarga tersebut di luar usaha perempuan 
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memecah batu. Pendapatan total rumah tangga adalah jumlah total antara 

pendapatan usaha perempuan memecah batu dijumlah dengan pendapatan-

pendapatan diluar usaha memecah batu tersebut. 

  Pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga pemecah batu yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah total biaya-biaya yang dikeluarkan oleh keluarga 

perempuan pemecah batu yang dikeluarkan dalam kehidupan sehari-sehari selama 

sebulan. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan pokok 

per bulan, pengeluaran listrik per bulan, membiayai pendidikan anak per bulan, 

pengeluaran transportasi per bulan, kebutuhan tak terduga per bulan. Kebutuhan 

pokok yang dimaksud adalah rata-rata biaya untuk kebutuhan sandang dan pangan 

keluarga perempuan pemecah batu, sedangkan kebutuhan tak terduga yang 

dimaksud adalah seperti biaya yang dikeluarkan untuk jajan anak atau biaya yang 

dikeluarkan selain biaya untuk kebutuhan pokok, pendidikan anak, biaya listrik 

dan biaya yang dikeluarkan untuk transportasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau obyek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya. Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Pendekatan penelitian kualitatif pada prinsipnya merupakan prosedur 

penelitian untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada sasaran penelitian, baik 

yang berwujud tindakan serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif 

bertujuan mengungkapkan kejadian yang ada di lapangan, tidak bertujuan 

melakukan pengukuran yang menggunakan prosedur statistik dalam menjelaskan 

hasil penelitian. 

Pendekatan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ini sebagai 

suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan 

kualitatif yaitu pendekatan dengan cara pandang obyek kajian sebagai suatu 
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sistem artinya obyek kajian di lihat sebagai satuan yang terdiri dari unsur yang 

saling terkait dan mendeskripsikan fenomena yang ada (Arikunto, 2006:11). 

Dengan metode deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada akan diperoleh pemahaman dari penafsiran serta realisties dan 

mendalam mengenai makna dari kenyataan dan fakta yang ada, karena 

permasalahan dalam penelitian ini tidak dengan angka-angka tetapi 

mendiskripsikan, menguraikan dan menggambarkan tentang usaha perempuan 

pemecah batu dan kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga di Desa 

Rebug Kec. Kemiri Kab. Purworejo. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan 

penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di  Desa 

Rebug Kec. Kemiri Kab. Purworejo. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian 

di Desa Rebug karena lokasi tersebut merupakan tempat dimana perempuan 

bekerja sebagai pemecah batu, jumlah perempuan pemecah batu di desa Rebug 

adalah 37 perempuan.. 

3.3 Subyek Penelitian 

Dalam upaya menjaring informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian, maka dilakukan pemilihan informan. Pemilihan informan didasarkan 

pada beberapa pertimbangan antara lain: informan tersebut memahami tentang 

permasalahan dan mampu memberikan penjelasan yang diperlukan peneliti sesuai 

dengan fungsi informan tersebut dalam usaha pemecah batu. Selain itu informan 

tersebut juga terlibat secara langsung dalam usaha pemecah batu tersebut. 
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Subyek penelitian ini adalah perempuan pemecah batu di Desa Rebug. 

Perempuan pemecah batu di Desa Rebug merupakan subyek utama, jumlah 

subyek di desa tersebut sebanyak 37 responden perempuan pemecah batu. 37 

responden tersebut merupakan jumlah populasi seluruh perempuan pemecah batu 

di desa Rebug kecamatan Kemiri kabupaten Purworejo. Sedangkan responden  

lain untuk kelengkapan analisis hasil penelitian ini adalah Kepala Desa Rebug 

kec. Kemiri Kab. Purworejo dan 7 responden pamong atau ketua RT di Desa 

Rebug dimana wilayah RT tersebut banyak perempuan pemecah batu. Dalam 

penelitian ini, selain diperoleh data dari narasumber, sebagai bahan tambahan 

diperoleh dari sumber tertulis yang bersumber dari arsip dan dokumen terkait dan 

data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Selama proses 

penelitian berlangsung, antara peneliti dengan responden diharapkan dapat 

tercipta hubungan yang baik, dengan demikian akan diperoleh informasi yang 

mampu mengungkap permasalahan dilapangan dengan jelas, lengkap dan tuntas. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana usaha perempuan 

pemecah batu dan kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga di Desa 

Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.  Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan sambil 

membuat cacatan selektif untuk mengamati seluruh hal yang terkait dengan 



 
 

38 

 

permasalahan penelitian dan yang dianggap penting. Objek observasi meliputi 

keadaan lingkungan, sarana prasarana, dan aktivitas usaha perempuan 

pemecah batu tersebut. 

Observasi mempunyai peran penting dalam mengungkap realitas 

subjek. Intensitas hubungan subjek dengan bagaimana subjek berperilaku 

ketika bersosialisasi dengan orang lain ataupun dengan peneliti ketika 

wawancara maupun di luar wawancara merupakan pembanding yang baik 

dengan hasil wawancara dalam mengidentifikasi dinamika yang terjadi dalam 

diri subjek. Berbagai pertimbangan tersebut menjadikan pilihan observasi 

yang dilakukan adalah jenis observasi yang terbuka, dimana diperlukan 

komunikasi yang baik dengan lingkungan sosial yang diteliti, sehingga 

mereka dengan sukarela dapat menerima kehadiran peneliti atau pengamat. 

Selain itu, observasi yang dilakukan juga merupakan observasi yang tidak 

terstruktur, dimana peneliti tidak mengetahui dengan pasti aspek-aspek apa 

yang ingin diamati dari subjek penelitian. Konsekuensinya, peneliti harus 

mengamati seluruh hal yang terkait dengan permasalahan penelitian dan hal 

tersebut dianggap penting. 

Alasan peneliti menggunakan metode observasi yaitu karena dalam 

penelitian kualitatif ini, peneliti harus mengetahui secara langsung keadaan/ 

kenyataan lapangan sehingga data dapat diperoleh serta menggunakan teknik 

observasi adalah untuk memperkuat pengamatan. 

Untuk mendapatkan infomasi yang akurat dan objektif, maka peneliti 

terjun langsung ke lapangan dan mengadakan pengamatan secara langsung 
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terhadap gejala-gejala yang nyata pada objek yang diteliti. Rachman 

(1999:77) mengatakan bahwa “observasi langsung adalah pengamatan dan 

pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada pada objek yang 

diselidiki”. Dengan observasi tersebut peneliti juga dapat mengetahui latar 

belakang perempuan atau ibu rumah tangga di Desa Rebug Kecamatan 

Kemiri Kabupaten Purworejo memilih pekerjaan memecah batu untuk 

meningkatkan pendapatan rumah tangganya dan kontribusinya terhadap 

pemenuhan kebutuhan keluarga. 

b. Metode Wawancara (interview) 

Menurut Moleong (2006: 186) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai, yang 

memberikan jawaban pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, digunakan 

wawancara langsung terarah (interview), yaitu metode pengumpulan data 

yang diperoleh dari tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis 

berdasarkan pada tujuan penelitian. 

Alasan menggunakan teknik wawancara diharapkan dapat 

mempermudah dan mengkaji lebih dalam terkait dengan fokus penelitian. 

Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan wawancara terstruktur 

dengan harapan mampu mengarahkan kejujuran setiap pemikiran ketika 

memberikan informasi. Pemilihan metode wawancara untuk mengungkap 

data selengkapnya mungkin dari informan adalah sebagai berikut : 



 
 

40 

 

1. Dengan wawancara akan mengurangi kecurigaan responden tentang 

kegunaan dan manfaat data yang diungkap. 

2. Suasana keakraban yang terjadi dalam wawancara dimungkinkan 

memperoleh data yang obyektif. 

3. Dengan wawancara, peneliti dapat mengetahui kondisi nyata responden 

seperti, kondisi para perempuan pemecah batu dan aktivitas usaha 

tersebut. 

c. Metode Kuesioner atau Angket 

Angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang mereka ketahui (Arikunto, 2006:151). Kuesioner akan 

disebarkan oleh peneliti kepada perempuan pemecah batu di Kecamatan 

kemiri Kabupaten Purworejo. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan 

beberapa pertanyaan tertulis dengan bantuan teknik wawancara dengan 

harapan responden dapat secara langsung menuangkan jawabannya sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

d. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi dimaksudkan untuk mengungkap data yang kurang dari 

wawancara dan observasi sebagai bukti penelitian. Dokumentasi dapat berupa 

foto yang berhubungan dengan penelitian, menggunakan peninggalan tertulis 

berupa arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majalah atau agenda lain yang 

berkaitan dengan kegiatan yang diteliti. Data dokumentasi yang ada di 
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penelitian ini berupa; foto kegiatan, buku-buku, leaflet dan bahan belajar. 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). 

Alasan menggunakan teknik dokumentasi karena dapat digunakan 

sebagai pelengkap data yang belum diperoleh melalui wawancara atau 

observasi. Pertimbangan peneliti menggunakan teknik dokumentasi adalah 

karena dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, menunjukkan suatu 

fakta yang telah berlangsung dan mudah didapatkan. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data fisik dan kondisi 

sosial ekonomi di Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo 

seperti luas wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk dan data tersebut 

diambil dari monografi Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten 

Purworejo. 

3.5 Keabsahan Data 

Kriteria keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan 

hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data 

dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi, adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(Moleong, 2006: 330). 

Denzin Dalam Moleong (2006: 330) membedakan dalam 4 (empat) 

triangulasi yaitu : 
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a. Triangulasi Sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat di capai dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

b. Triangulasi Metode, menurut Patton dan Moleong (2006: 331) terdapat 2 

(dua) strategi, yaitu : 

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

beberapa teknik pengumpulan data. 

2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. 

c. Triangulasi Peneliti, yaitu dengan jalan memanfaatkan peneliti untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan 

pengamatan lainnya ialah dapat membantu mengurangi “kemencengan” data. 
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d. Triangulasi Teori, yaitu membandingkan teori yang ditemukan    berdasarkan 

kajian lapangan dengan teori-teori yang telah ditemukan oleh para pakar ilmu 

sosial sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab landasan teori yang telah 

ditemukan. 

 Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan 

triangulasi sumber. Keabsahan data dilakukan peneliti dengan cara mengecek 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para perempuan pelaku 

usaha pemecah batu, dan membandingkan dengan pendapat dari Kepala Desa 

Rebug dan perempuan yang bekerja sebagai pemecah batu. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Analisis 

Deskripsi  Persentase, Adapun metode analisis data yang digunakan adalah :  

 

% =  

Keterangan : 

n = nilai yang diperoleh 

N = jumlah total responden 

% = pesentase  

(Muhammad,1984:184) 

 Data yang berwujud angka-angka baik hasil perhitungan atau pengukuran 

diproses dengan teknik deskriptif kuantitatif dengan presentase ditafsirkan dengan 

kalimat yang bersifat kualitatif (Arikunto, 2006 : 245). Perhitungan analisis 

penelitian kualitatif persentase dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif 
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Persentase (DP), analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi usaha 

perempuan memecah batu terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga dalam satuan 

%.  Kontribusi adalah sumbangan suatu hal terhadap hal lain. Data yang diperoleh 

tanpa uji statistik dengan menghitung jumlah uang yang diperoleh dari suatu 

kegiatan usaha memecah batu dan pendapatan total rumah tangga dikali 100 %. 

 Persentase kontribusi pendapatan usaha perempuan pemecah batu terhadap 

pendapatan total rumah tangga : 

 

 
 

 

  

Keterangan : 

x = Persentase kontribusi rata-rata pendapatan usaha perempuan pemecah 

batu terhadap rata-rata pendapatan total rumah tangga di desa Rebug 

kecamatan Kemiri kabupaten Purworejo 

  

Persentase kontribusi pendapatan usaha perempuan pemecah batu terhadap 

pemenuhan kebutuhan rumah tangga adalah sbb : 
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x = Persentase kontribusi rata-rata pendapatan usaha perempuan pemecah 

batu terhadap rata-rata biaya total kebutuhan rumah tangga di desa Rebug 

kecamatan Kemiri kabupaten Purworejo. 

 

Biaya total kebutuhan rumah tangga dalam penelitian ini terbagi beberapa 

indikator, untuk mengetahui proporsi untuk masing-masing indikator pemenuhan 

kebutuhan rumah tangga atas kontribusi pendapatan usaha perempuan pemecah 

batu terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

X = Proporsi untuk indikator-indikator pemenuhan kebutuhan rumah tangga 

atas kontribusinya dari pendapatan usaha perempuan pemecah batu terhadap 

pemenuhan kebutuhan rumah tangga 

x = Persentase kontribusi rata-rata pendapatan usaha perempuan pemecah 

batu terhadap rata-rata biaya total kebutuhan rumah tangga di desa Rebug 

kecamatan Kemiri kabupaten Purworejo. 

% = Persentase 

 

 Proses analisis data mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan 

dan dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan lapangan. Proses 
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berjalannya analisis data kualitatif menurut Seiddel dalam Moleong (2007:248) 

sebagai berikut: 

 

“ Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan diberi kode agar 

sumber datanya tetap dapat ditelusuri; mengumpulkan, memilah-milah, 

mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat iktisar dan membuat 

indeksnya; berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu 

mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-

hubungan, dan membuat temuan-temuan umum”. 

 

 Analisis data dalam penelitian ini lebih memfokuskan berjalannya 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

 Dalam penelitian, analisis data penelitian mempunyai kedudukan yang 

sangat penting. Metode analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar 

(Moleong,  2002 : 103). Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari seluruh berbagai sumber dari wawancara, hasil observasi dan 

sebagainya (Meleong, 2001 : 190). Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk 

menganalisis dalam penelitian kualitatif yaitu : (1) Analisis data lapangan, (2) 

Analisis data setelah pengumpulan data selesai. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan analisis model interaktif. Analisis model interaktif terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang terdiri secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan/vertifikasi (Miles, 1992 : 16 ). 
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 Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis dilapangan, dengan tujauan untuk mempermudah pemahaman terhadap 

data yang terkumpul. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi 

data yang sedemikian rupa sehingga keputusan finalnya dapat ditarik. Dalam 

reduksi data ini penulis membuat catatan lapangan untuk mepermudah data yang 

digunakan yaitu data yang berkaitan dengan usaha perempuan pemecah batu dan 

data yang dibuang yaitu data yang tidak berhubungan dan tidak diperlukan dengan 

usaha perempuan pemecah batu antara lain asal mula usaha tersebut dan data 

tentang pekerjaan masyakat di Desa Rebug.  

 Penyajian data, alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah 

penyajian data sebagai kumpulan informasi yang tersusun memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan 

kesimpulan atau vertifikasi, hanyalah sebagai suatu bagian konfigrusi yang utuh. 

Kesimpulan-kesimpulan juga divertifikasi selama penelitian berlangsung (Milles, 

1992: 17 ). 

   

 Data yang disajikan dalam penelitian ini antara lain gambaran umum 

tentang usaha perempuan pemecah batu dan kontribusinya terhadap pemenuhan 

kebutuhan keluarga. Data yang dikumpulkan dari lapangan, data yang sudah 

didapatkan maka akan direduksi terlebih dahulu sehingga akan dapat menyajikan 

data dan dapat menarik kesimpulan. 
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 Penarikan kesimpulan tergantung pada besarnya kesimpulan catatan 

lapangan, pengkodeanya, penyimpanan, metode dan pencarian tentang yang 

digunakan. Selain itu kecakapan peneliti dan tuntutan-tuntutan pemberi data juga 

mempengaruhi dalam penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini ditarik 

kesimpulan bahwa usaha perempuan pemecah batu di Desa Rebug Kec. Kemiri 

Kab. Purworejo mulai dari pelaksanaan usaha, pendapatan dan kontribusi dalam 

pemenuhan kebutuhan keluarga dimana saling terkait antara satu dengan yang 

lainnya. 

 Komponen-komponen analisis data interaktif dapat digambarkan sebagai 

berikut :    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Komponen-komponen analisis data model interaktif 

Sumber  : MB. Milles dan A. M  Huberman 

(terjemahan Tjejep  Roehandi, 1992 :  20). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Desa Rebug Kec. Kemiri Kab. Purworejo 

4.1.1.1 Kondisi Geografis Desa Rebug 

Desa Rebug merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan 

Kemiri Kabupaten Purworejo dengan batas wilayah antara lain: sebelah Utara 

Desa Kedunglo, sebelah Timur Desa Loning, sebelah Selatan Desa Wirun, sebelah 

Barat Desa Karang duwur. 

Luas wilayah sebanyak 144,220 Ha yang terdiri dari jalan: 4800 m2, 

sawah dan ladang 2,7 Ha, bangunan umum 28,410 Ha, pemukiman 14,220 Ha, 

perkebunan 1.000 Ha, sisanya tanah kering seperti kuburan, pekarangan dan lain-

lain. Desa Rebug berjarak 3 Km dari Kecamatan Kemiri dan 9 Km dari Kota 

Kabupaten purworejo.  

4.1.1.2 Gambaran Status Sosial Masyarakat 

Gambaran status sosial masyarakat Desa Rebug Kecamatan Kemiri 

Kabupaten Purworejo dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu jumlah penduduk, 

dan jenis pekerjaan  
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a. Jumlah Penduduk  

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Usia di Desa Rebug 

Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo 

 

Usia Laki-laki Perempuan Jumlah 

0 tahun – 10 tahun 89 97 186 

> 10 tahun – 20 tahun 92 104 196 

> 20 tahun – 30 tahun 164 153 317 

> 30 tahun – 40 tahun 97 114 211 

> 40 tahun – 50 tahun 188 157 345 

> 50 tahun – 60 tahun 102 129 231 

> 60 tahun – 70 tahun 85 74 159 

> 70 tahun  19 14 33 

Jumlah 837 842 1679 

    Sumber: Monografi desa Rebug tahun 2011 

 

Berdasarkan tabel 4.1 jumlah penduduk Desa Rebug Kecamatan Kemiri 

Kabupaten Purworejo, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelemin antara jumlah 

penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama dimana jumlah penduduk laki-

laki sebanyak 837 atau 49,85% sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 

842 atau 50,15%. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah 

penduduk laki-laki 837 dan jumlah penduduk perempuan 842. 
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b. Jenis Pekerjaan  

Sedangkan jumlah penduduk menurut mata pencahariannya dapat dilihat 

dalam tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencahariannya Desa Rebug 

Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo 

Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan Jumlah 

Karyawan 9 13 22 

Wiraswasta 42 19 61 

Petani 202 242 462 

Buruh 248 210 458 

PNS 12 19 31 

Pertukangan 23 0 23 

Pemulung 0 0 0 

Jasa 22 13 35 

Pemecah batu 5 37 42 

Jumlah 563 553 1.116 

Sumber: Monografi desa Rebug tahun 2011 

 

Berdasarkan tabel 4.2  data jumlah penduduk menurut mata pencaharianya 

sebagian besar penduduk warga Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten 

Purworejo bekerja sebagai buruh dan petani, sedangkan jumlah penduduk yang 

bekerja sebagai pemecah batu sebanyak 45 orang atau 4,02% dari jumlah 

penduduk yang telah bekerja. Pekerja pemecah batu bukan merupakan pekerjaan 

yang dominan di Desa Rebug tetapi dilihat usaha ini dilakukan oleh para 

perempuan dimana pekerjaan ini merupakan kerja kasar maka hal tersebut 

menarik untuk diteliti. 
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4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian   

Deskripsi hasil penelitian ini diperoleh dari hasil pengisian angket ataupun 

sebagai pedoman wawancara secara terbuka dimana data-data hasil penelitian 

dibawah ini untuk membantu peneliti dalam mendiskripsikan analisis usaha 

perempuan pemecah batu dan kontribusinya dalam pemenuhan kebutuhan 

keluarga di Desa Rebug.  Angket - angket tersebut merupakan metode penelitian 

yang digunakan sebagai pedoman wawancara. Berdasarkan angket sebagai 

pedoman wawancara ditujukan kepada 37 orang responden / populasi seluruh 

perempuan pemecah batu di Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten 

Purworejo deskripsi variabel penelitiannya meliputi beberapa variabel berikut ini : 

a. Usia Perempuan Pemecah Batu 

Deskripsi mengenai data usia perempuan pemecah batu di Desa Rebug 

dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut :  

Tabel 4.3 Usia Perempuan Pemecah Batu di Desa Rebug Kecamatan 

Kemiri Kabupaten Purworejo 

Usia ( tahun ) Jumlah Persentase 

> 56  -  63 3 8,11% 

> 49  -  56 14 37,83% 

> 42  -  49 10 27,03% 

   35  -  42 10 27,03% 

Total 37 100% 

       Sumber : Data penelitian yang diolah, 2012 
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Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa tidak ada perempuan 

pemecah batu yang memiliki usia lebih dari 56 tahun sampai dengan 63 tahun 

sebanyak 3 orang atau 8,11%, perempuan pemecah batu yang memiliki usia lebih 

dari 49 tahun sampai dengan 56 tahun sebanyak 14 orang atau 37,83%, 

perempuan pemecah batu yang memiliki usia lebih dari 42 tahun sampai dengan 

49 tahun sebanyak 10 orang atau 27,03% dan perempuan pemecah batu yang 

memiliki usia 35 tahun sampai dengan 42 tahun sebanyak 10 orang atau 27,03%. 

Pendapat Mbah Ton (63 tahun) dan Ibu Siis (35 tahun) yang merupakan 

perempuan pemecah batu tertua dan termuda di Desa Rebug mengenai mengapa 

melakukan usaha ini adalah sebagai berikut ini : 

 

“yaaa… sing penting kerjo mas nggo nambah-nambah tuku beras nggo 

mangan timbang neng ngumah wae klentrak-klentruk rak ngopo-ngopo”. 

(yaaa… yang penting bekerja mas untuk beli beras buat makan daripada 

dirumah saja males-malesan tidak ngapa-ngapain)”. (Pendapat Mbah Ton 

wwc. tanggal 12 Oktober 2012) 

 

“walah… butuhe akeh mas kerjo opo wae dilakonilah sing penting halal, 

nek ngandal e bojoku thok sing kerjane serabutan paling mung biso 

mangan laa keperluan liane piye jal?”.  

(walah…kebuthan hidup banyak sekali mas kerja apa saja dikerjakan 

yang penting halal, kalau hanya mengandalkan pekerjaan suami saja yang 

bekerja serabutan terus untuk memenuhi kebutuhan lain gimana ?”. 

(Pendapat Ibu Siis wwc. tanggal 12 Oktober 2012) 

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh kedua perempuan pemecah 

batu di atas dapat diansumsikan bahwa perempuan yang bekerja sebagai pemecah 

batu adalah untuk mengisi waktu luang dan kebutuhan keluarga yang belum 

tercukupi oleh pendapatan dari suami sehingga para perempuan ini bekerja kasar 
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menjadi pemecah batu agar mampu berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan 

keluarga. 

 

b. Pengalaman bekerja  

Deskripsi mengenai pengalaman bekerja menjadi pemecah batu,  dapat 

dilihat dalam tabel 4.4 berikut :  

Tabel 4.4 Rata-rata Lama Waktu Menjadi Perempuan Pemecah Batu di 

Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo 

 

Pengalaman Bekerja ( tahun ) Jumlah Persentase 

     >  16 1 2,70% 

12  -  16 6 16,22% 

7    -  11 7 18,92% 

2    -   6 23 62,16% 

Total 37 100% 

       Sumber : Data penelitian yang diolah, 2012 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa perempuan pemecah 

batu yang telah melakukan usaha memecah batu lebih dari 16 tahun lebih 

sebanyak 1 orang atau 2,70%, selama 12 tahun sampai dengan 16 tahun sebanyak 

6 orang atau 16,22%, selama 7 tahun sampai dengan 11 tahun sebanyak 7 orang 

atau sebesar 18,92% dan pengalaman kerja 2 tahun sampai dengan 6 tahun 

sebanyak 23 orang atau 62,16%.  Berdasarkan tabel pengalaman kerja diatas 

adanya seseorang yang mempunyai pengalaman kerja lebih dari 16 tahun yaitu ibu 

Ratemi yang mempunyai pengalaman kerja selama 17,5 tahun menunjukan bahwa 
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usaha memecah batu ini merupakan usaha yang sudah lama ada, Masih banyaknya 

perempuan tersebut bekerja memecah batu menunjukan usaha ini merupakan 

usaha yang menguntungkan. 

Usaha perempuan pemecah batu bukanlah buruh melainkan usaha dengan 

modal kecil, tenaga cukup dan mempunyai ketrampilan dalam memecah batu. 

Seseorang yang sudah berpengalaman dala usaha ini tidak asal pukul batu 

melainkan menentukan suatu titik agar batu tersebut mudah pecah sesuai ukuran 

yang dinginkan pembeli ataupun pelaku pemecah batu. Pembeli biasanya 

cenderung menginginkan pecahan batu yang tidak besar-besar sedangkan para 

pelaku usaha bagaimana pecahan batu tersebut tidak pecah kecil-kecil karena 

semakin kecil pecahan batu pelaku usaha akan merugi, hal ini karena pecahan 

batu yang kecil akan semakin padat atau sedikit sela-sela rongga udara jika ditakar 

oleh pembeli. 

c. Tingkat pendidikan perempuan pemecah batu 

Deskripsi mengenai data tingkat pendidikan perempuan pemecah batu 

dapat dilihat dalam tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Perempuan Pemecah Batu di Desa Rebug 

Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo 

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

Sarjana 0 0% 

SMA / Sederajat 0 0% 

SMP / Sedarajat 4 10,81% 

SD / Sederajat 33 89,19% 

Total 37 100% 

       Sumber : Data penelitian yang diolah, 2012 



56 

 

 
 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa perempuan pemecah batu di 

Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo tidak ada yang mengenyam 

pendidikan sampai dengan setingkat sarjana ataupun SMA / sederajat. Perempuan 

pemecah batu yang tingkat pendidikannya tamat SMP  adalah 4 orang atau 

10,81% dan perempuan pemecah batu tingkat pendidikannya tamat Sekolah Dasar 

adalah 33 orang atau 89,19%.  Hal ini dikarenakan lulusan SMA sudah bisa 

diterima sebagai buruh pabrik bisa menjadi pegawai baik negeri negeri maupun 

swasta sedangkan 3 orang yang tamat SMP dahulu sempat bekerja sebagai 

penjaga toko, buruh pabrik dan pembantu rumah tangga, sekarang mereka 

melakukan usaha ini dan tidak bekerja melakukan usaha lain karena faktor usia 

yang rata-rata usia 40 ke atas dan sebagai ibu rumah tangga sehingga sulit mencari 

pekerjaan lain. Pendidikan formal dalam usaha ini tidaklah berpengaruh dalam 

tinggi rendahnya pendapatan usaha memecah batu. Pendidikan tinggi, rendah atau 

pun tidak mengenyam pendidikan sama sekali mempunyai kedudukan yang sama 

dalam bekerja, sama-sama panas-panasan berendam mencari batu dikali dan 

sama-sama memecah batu. 

d. Waktu yang digunakan untuk memecah batu dalam satu hari 

Deskripsi mengenai rata-rata waktu yang digunakan untuk memecah batu 

dalam satu hari, dapat dilihat dalam tabel 4.6 berikut : 
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Tabel 4.6 Rata-rata Waktu yang Digunakan Perempuan Pemecah Batu di 

Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo 

Lama bekerja dalam 

sehari ( jam ) 

Jumlah Persentase 

 >  8 0 0% 

7 – 8 7 18,92% 

5 – 6 21 56,76% 

3 – 4 9 24,32% 

Total 37 100% 

              Sumber : Data penelitian yang diolah, 2012 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa tidak ada perempuan 

pemecah batu yang lama bekerja dalam sehari melakukan usaha memecah batu 

selama lebih dari 8 jam, bekerja selama 7 jam sampai dengan 8 jam sebanyak 7 

orang atau 18,92%, bekerja selama 5 jam sampai dengan 6 jam sebanyak 21 orang 

atau 56,76%, selama lebih dari 3 jam sampai dengan 4 jam sebanyak 9 orang atau 

sebesar 24,32%. Tanggung jawab seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga 

dan kesibukan lain yang berbeda-beda yang menyebabkan rata-rata bekerja dalam 

sehari yang dilakukan oleh para perempuan pemecah batu menjadi berbeda-beda 

pula. Perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga tidak mempunyai anak atau 

anak mereka yang sudah besar dan tidak memerlukan perhatian kusus sehingga 

dapat mengoptimalkan waktunya untuk bekerja memecah batu, tetapi lain halnya 

dengan keluarga perempuan pemecah batu yang anak-anaknya masih sekolah 

dasar atau balita mereka tidak dapat mengoptimalkan waktunya untuk bekerja 

memecah batu tetapi para perempuan tersebut berinisiatif dengan membawa anak-
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anaknya tersebut kelokasi perempuan pemecah batu tersebut bekerja, dimana 

anak-anak tersebut bermain bersama dengan anak-anak dari perempuan pemecah 

batu lainnya. Waktu untuk bekerja dilakukan tidak hanya siang hari bahkan 

sebagian kecil perempuan pemecah batu bekerja di malam hari dengan 

penerangan seadanya saat ada waktu luang dan cuaca mendukung untuk lebih 

meningkatkan pendapatan usaha tersebut. Tanggapan responden atau perempuan 

pemecah batu di Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo dalam 

rata-rata pendapatan per bulan dapat dilihat dalam tabel berikut :  

e. Pendapatan perempuan pemecah batu 

Deskripsi mengenai rata-rata pendapatan perempuan pemecah batu yang 

diperoleh setiap bulan, dapat   dilihat dalam tabel 4.7 berikut :   

Tabel 4.7 Rata-rata Pendapatan Per Bulan Perempuan Pemecah Batu di 

Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo 

 

 

 

 

 

           Sumber : Data penelitian yang diolah, 2012 

Total pendapatan rata-rata setiap bulannya para perempuan pemecah batu 

di Desa Rebug berbeda-beda, banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya 

faktor usia, jarak jauh tidaknya lokasi pengambilan bahan baku ke lokasi 

pemecahan batu, lokasi memecah batu dekat jauhnya dengan jalan utama desa. 

Rata – rata pendapatan sebulan 

( Rupiah ) 

Jumlah Persentase 

> 500.000 0 0% 

>  400.000 – 500.000 6 16,11% 

    300.000 – 400.000 31 83,89% 

< 300.000 0 0% 

Total 37 100% 
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Tetapi sebagian besar perempuan pemecah batu mengemukakan pendapatan per 

harinya tidak pendapatan per bulanya, ini disampaikan Mbah ratemi (62 tahun) 

dan Ibu Tiyah (58 tahun). 

 

“Nggak mesti mas, biasane nek ra ngoyo sedino paling sak wolon ( tidak 

menentu mas, biasanya jika stabil sehari mendapat seper delapan kubik)”. 

(Pendapat Mbah Ratemi wwc : tanggal 12 Oktober 2012) 

 

“wah………. Sedino paling sepuluh ewu tekan limolas ewu 

mas”(wah.........sehari sekitar sepuluh ribu samapai lima belas ribu rupiah 

mas”.(Pendapat Ibu Tiyah, wwc : tanggal 12 Oktober 2012) 

 

  

Dari jawaban yang dikemukakan oleh Ibu Ratemi dimana pandapatan 

sehari rata-rata seper delapan kubik ( 1 kubik = 64 keranjang, harga 1 kubik 

pecahan batu Rp 100.000,00 maka pendapatan seper delapan kubik adalah Rp 

100.000 : 8 = Rp 12.500,00 ) dan pendapatan rata-rata per bulannya adalah 

Rp.12.500 x 30 = Rp 375.000,00. Begitu halnya  jawaban yang dikemukakan oleh 

Ibu Tiyah pendapatan perharinya sekitar Rp 10.000,00 sampai dengan Rp 15.000 

sehingga pendapatan rata-rata perbulannya sekitar Rp 300.000 sampai Rp 

450.000,00. Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan tidak ada perempuan pemecah 

batu yang pendapatanya lebih dari Rp. 500.000,00 dan pendapatan lebih dari Rp 

400.000,00 sampai dengan Rp 500.000,00 sebanyak 6 orang atau 16,11%, lebih 

dari Rp 300.000,00 sampai dengan Rp 400.000,00 sebanyak 31 orang atau sebesar 

83,89% dan tidak ada pendapatan perempuan pemecah batu kurang dari Rp 

300.000,00. Perempuan pemecah batu tidak mampu memeperoleh pendapatan 

lebih dari Rp 600.000 dalam sebulan dikarenakan hal yang cukup mustahil 



60 

 

 
 

seorang perempuan pemecah batu mampu memecah batu sebanyak setengah 

kubik perhari (pendapatan dari setengah kubik pecahan batu adalah Rp 50.000). 

Memerlukan banyak waktu dan tenaga ekstra untuk mencapai ukuran tersebut 

bahkan seorang laki-laki tidak akan mampu melakukanya.  

f. Jenis pekerjaan suami perempuan pemecah batu 

Deskripsi mengenai jenis pekerjaan suami dapat dilihat dalam tabel 4.8 

berikut : 

Tabel 4.8 Jenis Pekerjaan Suami Perempuan Pemecah Batu di Desa Rebug 

Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo 

Jenis pekerjaan suami 

perempuan pemecah batu 

Jumlah Persentase 

Pegawai Negeri Sipil 0 0% 

Wiraswasta 2 5,41% 

Petani  5 13,51% 

Pekerja bangunan 13 35,13% 

Buruh pabrik 0 0% 

Sopir  4 10,81% 

Penambang batu dan pasir 9 24,32% 

Tidak ada 4 10,81% 

Total 37 100% 

                    Sumber : Data penelitian yang diolah, 2012.  

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa jenis pekerjaan suami 

perempuan pemecah batu, tidak suami perempuan pemecah batu yang bekerja 

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan buruh pabrik. Suami perempuan pemecah batu 

yang bekerja wiraswasta sebanyak 2 orang atau 5,41%, suami perempuan 

pemecah batu yang bekerja sebagai petani sebanyak 5 orang atau 13,51%, suami 
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perempuan pemecah batu yang bekerja sebagai pekerja bangunan sebanyak 13 

orang atau 35,13%, suami perempuan pemecah batu yang bekerja sebagai sopir 

sebanyak 4 orang atau 10,81%, suami perempuan pemecah batu yang bekerja 

sebagai penambang batu dan pasir sebanyak 9 orang atau 24,32%. Perempuan 

yang tidak mempunyai suami atau janda sebanyak 4 orang atau 10,81%. 

Berdasarkan hasil penelitian semua suami dari perempuan pemecah batu bekerja 

informal, tidak terikat dengan suatu perusahaan dan suami-suami tersebut bekerja 

serabutan. 

g. Pendapatan suami perempuan pemecah batu 

Deskripsi mengenai rata-rata pendapatan suami perempuan pemecah batu 

perbulan dapat dilihat dalam tabel 4.9 berikut : 

Tabel 4.9 Rata-rata Pendapatan Suami Perempuan Pemecah Batu di Desa 

Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo 

Rata – rata pendapatan suami 

pemecah batu sebulan ( Rupiah ) 

Jumlah Persentase 

   767.000  -  1.000.000 2 5,41% 

533.000  -  766.000 14 37,84% 

300.000  -  532.000 17 45,94% 

0 4 10,81% 

Total 37 100% 

      Sumber : Data penelitian yang diolah, 2012. 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas menunjukkan pendapatan suami perempuan 

pemecah batu pendapatan dari Rp 767.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000 

sebanyak 2 orang atau 5,41%, pendapatan dari Rp 533.000,00 sampai dengan Rp 
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766.000,00 sebanyak 14 orang atau 27,84%. Pendapatan suami perempuan 

pemecah batu Rp 300.000,00 sampai dengan Rp 532.000,00 sebanyak 17 orang 

atau 10,81%, dan suami perempuan pemecah batu. Sebanyak 4 orang atau 10,81% 

perempuan pemecah batu tidak ada pendapatan dari suami, hal ini dikarenakan 

suami perempuan pemecah batu yang sudah meninggal. Kebutuhan hidup yang 

tinggi dan pendapatan suami yang belum mencukupi yang menyebabkan para 

perempuan perkasa ini rela bekerja kasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pendapatan suami yang tidak tetap karena bekerja informal dan kebutuhan yang 

setiap bulannya pasti ada. Hal tersebut  juga menyebabkan para perempuan ini 

bekerja memecah batu untuk memperoleh dan menambah pendapatan rumah 

tangga.  

h. Biaya kebutuhan pokok perbulan 

Deskripsi mengenai rata-rata pengeluaran untuk biaya kebutuhan pokok 

perbulan dapat dilihat dalam tabel 4.10 berikut : 

Tabel 4.10 Rata-rata Pengeluaran Untuk Biaya kebutuhan Pokok Per Bulan 

Perempuan Pemecah Batu di Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten 

Purworejo 

Rata – rata biaya kebutuhan 

pokok perbulan ( Rupiah ) 

Jumlah Persentase 

> 487.500  -  600.000 10 27,03% 

> 375.000  -  487.500 14 37,83% 

> 262.500  -  375.000 10 27,03% 

   150.000  -  262.500 3 8,11% 

Total 37 100% 

              Sumber : Data penelitian yang diolah, 2012.  
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Berdasarkan Tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa perempuan pemecah 

batu yang rata-rata pengeluaran untuk biaya kebutuhan pokok per bulannya Rp 

150.000,00 sampai dengan Rp 262.500,00 sebanyak 3 0rang atau 8,11%. Rata-rata 

pengeluaran untuk biaya kebutuhan pokok per bulan lebih dari Rp 262.500,00  

sampai dengan Rp 375.000,00 sebanyak 10 orang atau 27,03%. Lebih dari Rp 

375.000,00 sampai dengan Rp 487.500,00 sebanyak 14 orang atau sebesar 

37,83% dan pendapatan lebih dari Rp 487.500,00 sampai dengan Rp 600.000 

sebanyak 10 orang atau 27,03%. Berdasarkan tabel di atas tingkat kebutuhan 

pokok yang berbeda-beda tergantung dengan jumlah tangguan keluarga, semakin 

banyak jumlah keluarga maka semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan tiap 

bulannnya untuk biaya kebutuhan pokok tersebut.  

i. Biaya kebutuhan listrik perbulan 

Deskripsi mengenai rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan membayar 

listrik selama satu bulan, dapat dilihat dalam tabel 4.11berikut :  

Tabel 4.11 Rata-rata Pengeluaran Untuk Kebutuhan Membayar Listrik Per 

Bulan Perempuan Pemecah Batu di Desa Rebug Kecamatan Kemiri 

Kabupaten Purworejo 

Rata – rata biaya pengeluaran 

listrik  per bulan ( Rupiah ) 

Jumlah Persentase 

> 80.000  -  100.000 5 13,51% 

> 60.000  -  80.000 4 10,81% 

> 40.000  -  60.000 23 62,17% 

   20.000  -  40.000 5 13,51% 

Total 37 100% 

             Sumber : Data penelitian yang diolah, 2012. 
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Berdasarkan Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa perempuan pemecah 

batu yang rata – rata biaya pengeluaran listrik  per bulan lebih dari Rp 80.000,00 

sampai dengan Rp 100.000 sebanyak 5 orang atau 13,51%. Rata – rata biaya 

pengeluaran listrik per bulannya sebulan lebih dari Rp 60.000,00 sampai dengan 

Rp 80.000,00 sebanyak 4 orang atau 10,81%. Rata – rata biaya pengeluaran listrik 

per bulannya sebulan lebih dari Rp 40.000,00 sampai dengan Rp 60.000,00 

sebanyak 23 orang atau 62,16% dan rata – rata biaya pengeluaran listrik per  

bulannya sebulan Rp 20.000,00 sampai dengan Rp 40.000,00 sebanyak 5 orang 

atau 13,51%.  

Berdasarkan tabel di atas semua keluarga perempuan pemecah batu sudah 

menggunakan listrik sebagai penerangan. Hal ini karena desa Rebug hanya 

berjarak sekitar 8 km dari perkotaan. Untuk biaya pengeluaran listrik yang kecil 

biasanya menyalur listrik dari tetangga yang mempunyai daya listrik tinggi, 

mereka menggunakan listrik dari menyalur tersebut untuk hal-hal yang penting 

yaitu untuk penerangan.  

j. Biaya pendidikan anak perbulan 

Deskripsi mengenai rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan rata-rata 

membiayai kebutuhan pendidikan anak per bulan, dapat dilihat dalam tabel 4.12 

berikut : 
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Tabel 4.12 Data Rata-rata Pengeluaran Untuk Biaya kebutuhan Pendidkan 

Anak Per Bulan Perempuan Pemecah Batu di Desa Rebug 

  

Rata – rata biaya pendidikan 

anak per bulan ( Rupiah ) 

Jumlah Persentase 

216.000  -  300.000 2 5,41% 

133.000  -  215.000 14 37,84% 

50.000    -  132.000 9 24,32% 

0 12 32,43% 

Total 37 100% 

             Sumber : Data penelitian yang diolah, 2012. 

Berdasarkan  Tabel  4.12  di atas  menunjukkan  bahwa  pemenuhan 

kebutuhan untuk pendidikan anak perempuan pemecah batu selama satu bulan 12 

orang atau 32,43% perempuan pemecah batu tidak memenuhi kebutuhan untuk 

biaya pendidikan anak, hal ini dikarenakan anak-anaknya sudah tidak menempuh 

pendidikan lagi.  Berdasarkan hasil penelitian perempuan pemecah batu yang 

memenuhi biaya pendidikan anak dari Rp 216.000,00  sampai dengan Rp 

300.000,00 sebanyak 2 orang atau 5,41%. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk 

pemenuhan kebutuhan pendidikan anak per bulan dari Rp 133.000,00 sampai  

dengan Rp 215.000,00 sebanyak 14 orang atau sebanyak 37,84%, Rata-rata biaya 

yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan anak per bulan Rp 

50.0000 sampai  dengan Rp 132.000,00 sebanyak 9 orang atau sebanyak 24,32%. 

Semakin banyak dan tinggi tingkat pendidikan anak biaya yang dikeluarkan untuk 

membiayai pendidikan anaknya semakin tinggi pula. Keluarga perempuan 

pemecah batu sangat mementingkan pendidikan untuk anaknya, semua keluarga 

perempuan pemecah batu yang mempunyai anak menyekolahkan anaknya. 
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Pandangan mereka terhadap anaknya yaitu berharap anak-anaknya tersebut 

dengan bersekolah kelak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak tanpa 

harus bekerja kasar seperti dirinya. 

k. Biaya transportasi perbulan 

Deskripsi mengenai rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan biaya 

transportasi selama satu bulan dapat dilihat dalam tabel 4.13 berikut : 

Tabel 4.13 Data Rata-rata Pengeluaran untuk Biaya Transportasi Per Bulan 

Perempuan Pemecah Batu di Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten 

Purworejo 

Rata – rata biaya transportasi  

per bulan ( Rupiah ) 

Jumlah Persentase 

> 140.000  -  200.000 3 8,11% 

> 80.000    -  140.000 11 29,73% 

20.000    -  80.000 13 35,14% 

  0 10 27,02% 

Total 37 100% 

             Sumber : Data penelitian yang diolah, 2012. 

Berdasarkan  Tabel  4.13  diatas  menunjukkan  bahwa  pemenuhan 

kebutuhan untuk biaya transportasi perempuan pemecah batu selama satu bulan 

sebanyak 10 orang atau 27,02% tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk niaya 

transportasi. Perempuan pemecah batu memenuhi biaya transportasinya lebih dari 

Rp 140.000,00 sampai dengan Rp 200.000,00 sebanyak 3 orang atau 8,11%. Rata-

rata biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan biaya transportasi per 

bulan lebih dari Rp 80.0000 sampai  dengan Rp 140.000,00 sebanyak 11 orang 

atau sebanyak 29,73% dan Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan 

kebutuhan biaya transportasi per bulan  Rp 20.0000 sampai  dengan Rp 80.000,00 
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sebanyak 13 orang atau sebanyak 35,13%. Keluarga yang tidak mengeluarkan 

biaya untuk transportasi adalah keluarga yang istilahnya jarang bepergian 

sekalipun mereka mempunyai anak bersekolah mereka menyediakan sepeda untuk 

anak-anaknya bersekolah walaupun jarak yang ditempuh tidaklah dekat. 

  

l. Kebutuhan tak terduga 

Deskripsi mengenai rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan tak terduga 

selama sebulan, dapat dilihat dalam tabel 4.14 berikut : 

Tabel 4.14 Data Rata-rata Pengeluaran untuk Biaya Tak Terduga Per Bulan 

Perempuan Pemecah Batu di Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten 

Purworejo 

Rata – rata  pengeluaran kebutuhan 

tak terduga perbulan  ( Rupiah ) 

Jumlah Persentase 

> 162.500   -  200.000 2 5,41% 

> 125.000   -  162.500 1 2,70% 

> 87.500     -  125.000 25 67,57% 

   50.000     -   87.500 9 24,32% 

Total 37 100% 

       Sumber : Data penelitian yang diolah, 2012.  

 

Berdasarkan  Tabel  4.14  di atas  menunjukkan  bahwa  pemenuhan 

kebutuhan untuk biaya tak terduga perempuan pemecah batu selama satu bulan 

perempuan pemecah batu memenuhi biaya tak terduganya lebih dari Rp 

162.500,00 sampai dengan Rp 200.000,00 sebanyak 2 orang atau 5,41%. Rata-rata 

biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan biaya tak terduga per bulan 

lebih dari Rp 125.000,00 sampai  dengan Rp 162.500,00 sebanyak 1 orang atau 
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sebanyak 2,70%. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan 

biaya tak terduga per bulan lebih dari Rp 87.500,00 sampai  dengan Rp 

125.000,00 sebanyak 25 orang atau sebanyak 67,57% dan rata-rata biaya yang 

dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan biaya tak terduga per bulan Rp 

50.000,00 sampai  dengan Rp 87.500,00 sebanyak 9 orang atau sebanyak 24,32%. 

Biaya tak terduga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya-biaya tak tentu 

diluar biaya rutin yang harus dikeluarkan tiap bulanya seperti uang jajan untuk 

anak, untuk kondangan jika ada tetangga atau saudara yang mempunyai hajat dan 

lanya.  

m. Kendala usaha perempuan pemecah batu 

Deskripsi mengenai data kendala yang dihadapi para perempuan pemecah 

batu di desa Rebug dapat dilihat di tabel berikut ini. 

Tabel 4.15 Data Kendala-kendala Perempuan Pemecah Batu Dalam Usaha 

Memecah Batu di Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo 

 

Jenis Kendala Jumlah Persentase 

Panas 37 orang 100% 

Gatal / penyakit kulit 27 orang 72,97% 

Takut banjir 32 orang 86,49% 

Beban yang berat 37 orang 100% 

Kendala dalam penjualan 7 orang 18,92% 

     Sumber : Data penelitian yang diolah 

 Berdasarkan tabel 4.15 kendala-kendala yang di hadapi perempuan 

pemecah batu dalam melakukan usahaya 37 orang  atau semua perempuan 

pemecah batu mengemukakan bahwa kendala  yang di hadapi adalah panas dan 
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beban yang berat. Kendala panas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

panas karena terik matahari, baik itu saat mencari batu di sungai ataupun saat 

memecah batu di lokasi mereka bekerja. Sedangkan kendala beban berat yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah beban berat yang di gendong dari sungai 

menuju lokasi usaha mereka bekerja.  Kendala lain adalah penyakit kulit atau 

gatal-gatal hal ini di kemukakan oleh 27 perempuan pemecah batu atau 72,97% 

dari jumlah perempuan pemecah batu di desa Rebug, kendala ini terjadi karena 

para perempuan harus berendam di sungai yang kotor untuk mencari batu.  

Kendala lainya adalah takut banjir hal ini di kemukakan oleh 32 

perempuan pemecah batu atau 84,49% dari jumlah perempuan pemecah batu di 

Desa Rebug. Kendala yang ditakutkan perempuan pemecah batu ini adalah saat 

musim penghujan dan mereka harus mencari batu di sungai. Kendala terakhir 

adalah Kendala dalam penjualan hal ini di kemukakan oleh 7 perempuan pemecah 

batu atau 18,92% dari jumlah perempuan pemecah batu di desa Rebug, Kendala 

ini terjadi yaitu karena lokasi mereka dalam memecah batu jauh dari jalan utama 

di desa tersebut sehingga mereka kedahuluan para perempuan pemecah batu yang 

lain yang lebih dekat dengan jalan utama. 

 

4.1.3 Hasil Analisis Data Penelitian 

Data yang berwujud angka-angka baik hasil perhitungan atau pengukuran 

diproses dengan teknik deskriptif kuantitatif dengan presentase ditafsirkan dengan 

kalimat yang bersifat kualitatif (Arikunto, 2006 : 245). Perhitungan analisis 

penelitian kualitatif persentase dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif 
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Persentase (DP), analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi usaha 

perempuan memecah batu terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga dalam satuan 

%.  Kontribusi adalah sumbangan suatu hal terhadap hal lain. Data yang diperoleh 

tanpa uji statistik dengan menghitung jumlah uang yang diperoleh dari suatu 

kegiatan usaha memecah batu dan pendapatan total rumah tangga dikali 100 % 

juga menghitung jumlah uang yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha memecah 

batu dan total biaya kebutuhan rumah tangga di kali 100%. Adapun data-data 

yang dimaksud ada dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.16 Data Total Pendapatan Rumah Tangga Keluarga Perempuan Pemecah 

Batu di Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo. 

 

 Pendapatan 

perempuan 

pemecah batu 

Pendapatan 

suami perempuan 

pemecah batu 

Pendapatan dari 

usaha lain 
Total pendapatan 

rumah tangga 
 

Rata-rata 360,135 546,969.697 342,857 912,838 

Modus 300,000 600,000 200,000 900,000 

Maksimum 500,000 1,000,000 500,000 1,400,000 

Minimum 300,000 300,000 200,000 300,000 

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2012 

 

Berdasarkan data-data pada tabel 4.16 maka analisis persentase kontribusi 

pendapatan usaha perempuan pemecah batu terhadap pendapatan total rumah 

tangga adalah sebagai berikut: 
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Keterangan : 

x = Presentase kontribusi rata-rata pendapatan usaha perempuan pemecah 

batu terhadap rata-rata pendapatan total rumah tangga 

 % = Persentase 

 

 39,45% 

 

Jadi persentase kontribusi pendapatan usaha perempuan pemecah batu 

terhadap pendapatan total rumah tangga diperoleh kontribusi pendapatan usaha 

tersebut sebesar 39,45%. 

 

Tabel 4.17 Data Total Kebutuhan Rumah Tangga Keluarga Perempuan 

Pemecah Batu di Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo. 

 
 Biaya keb. 

pokok/perbu

lan 

Biaya 

pengeluaran 

listrik 

Biaya 

pend. 

Anak 

Biaya 

pengeluaran 

transportasi 

Biaya 

keb. tak 

terduga 

Total biaya 

keb.rumah 

tangga 

Rata-rata 393,243 57,432 154,000 80,962 97,297 708,919 

Modus 300,000 50,000 100,000 100,000 100,000 450,000 

Maksimum 600,000 100,000 300,000 200,000 200,000 1,175,000 

Minimum 150,000 20,000 50,000 20,000 50,000 220,000 

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2012 

 

Berdasarkan data-data pada tabel 4.17 maka analisis persentase kontribusi 

pendapatan usaha perempuan pemecah batu terhadap pemenuhan kebutuhan 

keluarga : 
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Keterangan : 

x =  Kontribusi rata-rata pendapatan usaha perempuan pemecah batu 

terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga 

%  = Persentase 

 

Berdasarkan data-data pada tabel 4.16 dan 4.17 maka berdasarkan rumus 

untuk mengetahui persentase kontribusi pendapatan usaha perempuan pemecah 

batu terhadap pendapatan total rumah tangga adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 
 

 

Artinya berdasarkan analisis persentase kontribusi pendapatan usaha 

perempuan pemecah batu terhadap rata-rata biaya total pemenuhan kebutuhan 

rumah tangga maka pendapatan usaha perempuan pemecah batu mampu 

berkontribusi sebesar 50,70% terhadap biaya total kebutuhan rumah tangga 

perempuan pemecah batu di Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten 

Purworejo. Sisa kebutuhan yang lain di penuhi dari pendapatan suami perempuan 

pemecah batu dan dari pendapatan usaha lain.  
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Rata-rata total pendapatan keluarga pemecah batu per bulanya lebih besar 

di bandingkan rata-rata biaya kebutuhan per bulanya dimana rata-rata total 

pendapatan keluarga pemecah batu perbulanya adalah Rp. 912.838,00 sedangkan 

rata-rata biaya kebutuhan perbulanya adalah Rp. 708.919,00 maka, kontribusi 

rata-rata pendapatan perempuan pemecah batu  terhadap rata-rata biaya 

kebutuhanya lebih tinggi dibandingkan kontribusinya terhadap total pendapatan 

keluarga perbulanya.  

Pendapatan total perempuan pemecah batu berkontribusi terhadap 

kebutuhan rumah tangga sebesar 50,70 %, kebutuhan rumah tangga dalam 

penelitian ini terbagi dalam beberapa indikator. Indikator-indikator kebutuhan 

rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah (1) Kebutuhan pokok 

per bulan, (2) Biaya pengeluaran listrik per bulan, (3) Membiayai pendidikan anak 

per bulan, (4) Pengeluaran transportasi per bulan dan (5) Kebutuhan tak terduga 

per bulan. Berdasarkan data-data pada tabel 4.17 maka untuk mengetahui proporsi 

untuk indikator-indikator pemenuhan kebutuhan rumah tangga atas kontribusi 

pendapatan usaha perempuan pemecah batu terhadap pemenuhan kebutuhan 

rumah tangga adalah sebagai berikut : 
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Keterangan : 

X =  Proporsi untuk indikator-indikator pemenuhan kebutuhan rumah 

tangga atas kontribusi dari pendapatan usaha perempuan pemecah 

batu terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga 

 % =  Persentase 

 

Berdasarkan data-data pada tabel 4.16 dan 4.17 maka berdasarkan rumus 

untuk mengetahui proporsi untuk indikator-indikator pemenuhan kebutuhan 

rumah tangga atas kontribusi dari pendapatan usaha perempuan pemecah batu 

terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.18 Proporsi Untuk Indikator-indikator Pemenuhan Kebutuhan Rumah 

Tangga Atas Kontribusi Dari Pendapatan Usaha Perempuan Pemecah Batu 

Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga. 

 

 Biaya keb. 

pokok per 

bulan 

Biaya 

pengeluara

n listrik 

Biaya 

pend. anak 

Biaya 

pengeluaran 

transportasi 

Biaya keb. 

tak terduga 

Rata-rata 393,243 57,432 154,000 80,962 97,297 

X 28,07 % 4,10 % 10,99 % 5,78 % 6,96 % 

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2012 

 

Ket : 

x = Proporsi untuk indikator-indikator pemenuhan kebutuhan rumah 

tangga atas kontribusi dari pendapatan usaha perempuan pemecah batu 

terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dimana kontribusi yang 

dimaksud adalah sebesar 50,70 %. 
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Berdasarkan analisis mengetahui proporsi untuk indikator-indikator 

pemenuhan kebutuhan rumah tangga atas kontribusi dari pendapatan usaha 

perempuan pemecah batu terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga adalah 

sebagai berikut: (1) Proporsi untuk kebutuhan pokok per bulan adalah sebesar 

28,07 %, (2) Proporsi untuk biaya pengeluaran listrik per bulan adalah sebesar 

4,10 %, (3) Proporsi untuk biaya pendidikan anak per bulan adalah sebesar 10,99 

%, (4) Proporsi untuk pengeluaran transportasi per bulan adalah sebesar 5,78 % 

dan (5) Proporsi untuk biaya kebutuhan tak terduga per bulan adalah sebesar 6,96 

%. Proporsi tertinggi untuk indikator-indikator pemenuhan kebutuhan rumah 

tangga atas kontribusi dari pendapatan usaha perempuan pemecah batu terhadap 

pemenuhan kebutuhan rumah tangga yaitu kebutuhan pokok per bulan yaitu 

sebeasr  28,07 %. Sedangkan proporsi terendah untuk indikator-indikator 

pemenuhan kebutuhan rumah tangga atas kontribusi dari pendapatan usaha 

perempuan pemecah batu terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga adalah 

untuk biaya pengeluaran listrik per bulan yaitu mencapai 4,10 %. 

4.2 Pembahasan  

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kontribusi antara tingkat 

pendapatan perempuan pemecah batu terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga 

sebesar 50,70 %. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat pendapatan 
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dengan pemenuhan kebutuhan  cukup searah. Semakin tinggi tingkat pemenuhan 

kebutuhan semakin tercapai pula pemenuhan kebutuhan tertentu. Demikian 

sebaliknya.  Pemenuhan kebutuhan ini dilihat dari tingkat kepentingannya yaitu  

kebutuhan primer, kebutuhan skunder dan kebutuhan tersier. Untuk pemenuhan 

kebutuhan primer pada dasarnya setiap manusia adalah sama, namun untuk 

definisi kebutuhan skunder dan tersier tergantung dari masing-masing individu 

sesuai dengan status sosial ekonominya.  

Kebutuhan keluarga pada umumnya dipenuhi pada saat kebutuhan itu 

diperlukan. Jadi apabila tidak ada perencanaan dan pengaanggaran yang baik bisa 

berakibat pemborosan. Barang yang tidak diperlukan bisa terbeli ataupun 

sebaliknya jika uang yang telah digunakan barang yang diperlukan bisa tidak 

terbeli. Keperluan-keperluan untuk  biaya-biaya tetap seperti pengeluaran pangan, 

pendidikan, membayar rekening listrik dan air harus diutamakan karena 

kebutuhan ini tidak bisa ditunda. Untuk kebutuhan yang biasa dikesampingkan  

( sandang dan papan ) dapat ditunda sehingga dapat dibuat rencana untuk jangka 

waktu tertentu dengan cara menabung dulu.  

Usia perempuan  yang melakukan usaha pemecahan batu adalah 63 tahun 

untuk yang tertua dan 36 tahun untuk yang termuda dengan tingkat pendidikan 

yang diperoleh adalah Sekolah Dasar baik yang sudah tamat maupun yang belum 

tamat, jadi perempuan pemecah batu di Desa Rebug kecamatan Kemiri kabupaten 

Purworejo sudah bebas buta aksara. Usaha pemecahan batu dilakukan selama 

bertahun-tahun, para perempuan yang menekuni usaha ini 17,5 tahun untuk usaha 

yang terlama dan ada yang baru  melakukan usaha ini selama 2 tahun yang 
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dilakukan selama kurang dari 2 jam sampai dengan 8 jam  sehari tanpa melihat 

pekerjaan apa yang dilakukan baik itu mengambil batu ataupun memecah batu. 

Tidak semua perempuan yang melakukan usaha ini adalah untuk 

meningkatkan pendapatan guna pemenuhan kebutuhan keluarga secara mutlak, 

karena beberapa responden mempunyai pendapatan keluarga di luar usaha 

memecah batu cukup tinggi, mereka melakukan ini karena sudah terbiasa dari 

remaja setelah tamat Sekolah Dasar maupun putus Sekolah Dasar, karena 

menganggur atau tidak ada yang mau menerima bekerja mereka  memilih untuk  

turun kesungai, mengambil batu dan memecahnya untuk kemudian dijual 

sehingga setelah menikah  dan suami bisa ataupun belum mampu memenuhi 

kebutuhan keluarga dengan baik perempuan-perempuan ini tetap melakukan 

usaha pemecahan batu. 

Hasil penelitian menunjukkan perempuan yang mempunyai pendapatan 

tinggi akan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dan demikian sebaliknya, 

jika pendapatan rendah maka pemenuhan kebutuhan tertentu tidak akan tercapai.  

Karena penghasilan perempuan pemecah batu hanya sebagai penghasilan 

tambahan maka pemenuhan kebutuhan akan sangat tergantung pada pendapatan 

utama keluarga. Pendapatan perempuan dari memecah batu di Desa Rebug 

Kecamatan Kemiri kabupaten Purworejo yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pendapatan tambahan, dimana perempuan ini mempunyai pendapatan  

utama baik dari suami maupun dari pekerjaan lain. Pekerjaan lain yang dilakukan 

perempuan pemecah batu adalah pedagang, buruh, pembantu rumah tangga, dan 

menjaga bayi tetangga.  
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Status dari perempuan pemecah batu ini adalah perempuan menikah. Ibu 

rumah tangga yang memiliki bebarapa anak baik yang suaminya masih hidup 

tetapi berpenghasilan rendah maupun yang suaminya sudah meninggal (janda) 

memiliki memiliki usaha lain atau tanpa peninggalan penghasilan sehingga 

perempuan ini harus bekerja keras untuk mendapatkan pendapatan tambahan guna 

memenuhi kebutuhan keluarga.  

Berdasarkan pengamatan peneliti, pendapatan perempuan yang diperoleh 

dari usaha memecah batu relatif rendah, pekerjaan kasar, berat dan waktu yang 

digunakan untuk menghasilkan pecahan-pecahan batu agar dapat terjual 

membutuhkan waktu yang relatif lama. Penghasilan dari memecah batu dianggap 

tidak sesuai dengan kerja keras mereka. Pendapat tentang perempuan pemecah 

batu disampaikan oleh Bapak Hartoyo selaku kepala desa Rebug kecamatan 

Kemiri kabupaten Purworejo. 

 

“Wong nggepuk watu neng deso kene wis ono kek mbiyen, kek aku cilik yo 

wes ono, siki mending regane sak kubik tekan satus ewu… laa mbiyen 

mung telung puluh ewu. Nek ngopow neng deso kene akeh wong nggepuk 

watu soale neng deso rebug kan rak ono sawah, onone kali.  Nek soal 

kehidupan keluargane wong-wong nggepuk watu yo urippe mung pas-

pasan. Nek ono bantuan-bantuan seko pemerintah biasane keluarga-

keluarga kui diprioritaske entuk, koyo RASKIN, BLT po Jamkesmas.” 

 

 

 “( Orang memecah batu di desa sini sudah ada dari jaman dahulu, sejak 

saya masih kecil juga sudah ada, Sekarang sudah lebih baik harganya 

perkubik sampai seratus ribu rupiah… laa dahulu hanya tiga puluh ribu 

rupiah. Kalau mengapa di desa ini banyak orang bekerja memecah batu 

itu dikarenakan di Rebug tidak ada lahan sawah, adanya sungai. Kalau 

soal kehidupan keluarga pemecah batu tersebut kehidupannya pas-pasan. 

Kalau ada bantuan-bantuan dari pemerintah biasanya keluarga-keluarga 

tersebut diprioritaskan mendapatkan bantuan tersebut, seperti RASKIN, 

BLT atau Jamkesmas )”. ( Pendapat bapak Hartoyo wwc. tanggal 11 

Oktober 2012.) 
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Dari pendapat yang dikemukakan Bapak Hartoyo dapat disimpulkan 

adanya pernyatan yang sama saat studi pendahuluan wawancara terhadap Ibu 

Reswanti (40 tahun) bahwa usaha memecah batu sudah ada sejak dahulu. 

Pernyatan yang sama pun dikemukan oleh Bapak Hartoyo dengan wawancara 

terhadap Ibu Bero (48 tahun) yang menyatakan harga pecahan batu yang 

meningkat dari tahun ke tahun. Pernyatan yang sama pun di kemukakan oleh 

tokoh masyarakat Bapak Kinuk yang menyatakan kondisi geografis Desa Rebug 

yang tidak ada daerah persawahan adanya yaitu Sungai Bedono yang membelah 

Desa Rebug tersebut. Pernyataan Bapak Hartoyo juga sama dengan pernyataan 

Ibu Painten (49 tahun) sebagai perempuan pemecah batu yang menyataka 

kehidupan keluarga perempuan pemecah batu yang pas-pasan.  

Harga hasil pecahan batu mengalami peningkatan seiring dengan 

meningkatnya harga barang-barang secara umum atau inflasi. Juga salah satu 

faktor yang menyebabkan adanya usaha ini di Desa Rebug yaitu tidak adanya 

lahan persawahan yang ada Sungai Bedono yang melewati Desa Rebug tersebut. 

Berdasarkan pernyatakan yang dikemukakan Pak Hartoyo menunjukan bahwa 

keluarga-keluarga perempuan pemecah batu dikatagorikan keluarga tidak mampu 

hal ini dapat di lihat dari adanya bantuan-bantuan dari pemerintah dimana 

keluarga perempuan pemecah batu diprioritaskan oleh pemerintah desa 

mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Pak Hartoyo juga mengemukakan tentang 

sesuai tidaknya hasil dari usaha memecah batu dengan pengorbanan yang 

dikeluarkan untuk usaha tersebut. Pendapatnya tentang perempuan yang 
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pekerjaanya lebih pantas di kerjakan oleh kaum laki-laki adalah sebagai berikut 

ini : 

 

“Nek menurut aku pribadi nggeh mas, usaha nggepuk watu hasile yow 

tidak sesuai dengan pengorbananane tow mas, disawang ae wis kethok. 

Kerjo abot ngunu hasille rak sepiro o. Nek masalah kerja kasar pancen 

luwih cocok nek di kerja e wong lanang tapi aku rak kaget kok mas nek kui 

di kerja e wong wedok, neng Rebug Lor yow akeh wong wedok sing kerjo 

proyek kerjo kuli bangunan ngunuw kui karo wong lanang-lanang. Delok 

wae samben isuk podo nunggu truk proyek neng pinggir ndalan. Intine siki 

wong wedok kerjo profesi kerjonane wong lanag lumrah-lumrah wae.”  

 

“( Menurut saya pribadi ya mas, usaha memecah batu penghasilanya 

tidak sesuai dengan apa yang telah di korbankan mas, dilihat saja sudah 

kelihatan. Bekerja keras seperti itu hasilnya tidak seberapa.  Kalau 

masalah pekerjaan kasar memang lebih pantas jika dikerjakan orang laki-

laki tetapi saya tidak kaget dengan hal ini mas jika pekerjaan tersebut 

dikerjakan oleh perempuan. Di Rebug sebelah utara banyak perempuan 

yang bekerja sebagai kuli bangunan gitu bersama kaum laki-laki. Lihat 

saja setiap pagi pada menunggu truk proyek di pinggir jalan. Intinya 

jaman sekarang ini perempuan yang bekerja sebagai profesi yang 

sebenarnya lebih pantas untuk laki-laki itu hal yang biasa saja. )”  

( Pendapat Bapak Hartoyo wwc. tanggal 11 Oktober 2012.) 

 

 

Berdasarkan hal yang dikemukakan oleh Bapak Hartoyo sama dengan 

yang di kemukan oleh Bapak Kinuk selaku tokoh masarakay yang menyatakan 

pekerjaan memecah batu lebih di cocok dikerjakan oleh kaum laki-laki karena 

pekerjaan ini adalah pekerjaan kasar. Apa yang di kemukan oleh Bapak Hartoyo 

menunjukan bahwa usaha perempuan memecah batu hasilnya tidak sebanding 

dengan apa yang telah dikorbankan. Pekerjaan ini lebih pantas di kerjakan oleh 

kaum laki-laki tetapi menurutnya profesi pekerjaan laki-laki dikerjakan oleh 

perempuan pada jaman sekarang ini adalah hal yang biasa saja atau pantas-pantas 

saja. Hal ini di perkuat dengan  banyaknya perempuan di Desa Rebug yang 
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bekerja kasar sebagai kuli bangunan. Berdasarkan pengamatan peneliti hal ini 

benar adanya karena peneliti juga melihat langsung para perempuan yang 

menunggu truk pada pagi hari untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Bapak Slamet selaku pamong atau bayan desa Rebug, beliau 

mengemukakan pendapatnya tentang usaha perempuan pemecah batu, ada 

tidaknya dampak usaha memecah batu terhadap kerusakan lingkungan dan upaya 

dari pemerintah desa untuk memajukan usaha memecah batu ini. 

 

“Menurut saya perempuan pemecah batu di desa Rebug ini merupakan 

sosok dari warga desa Rebug ini yang pekerja keras, tidak mau berpangku 

tangan. Mereka mau memanfaatkan potensi alam di desa Rebug ini secara 

baik. Menurut saya tidak ada dampak yang sangat terlihat dari adanya 

pengambilan batu di sungai Bedono ini karena ada kesadaran dari para 

perempuan pemecah batu yang mengambil batu tidak di sekitar pinggir 

sungai yang dekat dengan tebing, tetapi mereka mengambil di tengah 

sungai walaupun mereka harus berendam di air yang kotor. Sejauh ini 

belum ada mas, tetapi dengan pembangunan desa seperti pengaspalan 

jalan memudahkan para pembeli untuk membeli pecahan batu, sehingga 

hasil penjualan dapat lebih optimal dengan adanya jalur jalan yang 

baik.” (Pendapat Bapak Slamet wwc. tanggal 11 Oktober 2012.) 

 

 

Berdasarkan apa yang dikemukakan Bapak Slamet dapat disimpulkan 

bahwa sosok dari perempuan pemecah batu di desa Rebug merupakan sosok 

perempuan pekerja keras. Adanya usaha memecah batu ini tidak berdampak 

terhadap kerusakan lingkungan karena adanya kesadaran dari para perempuan 

pemecah batu yang mengambil batu tidak di sekitar pinggir sungai yang dekat 

dengan tebing, tetapi mereka mengambil di tengah sungai walaupun mereka harus 

berendam di air yang kotor. Jika para perempuan mengambil batu di pinggir 

sunagi dihawatirkan batu yang berguna sebagai penyangga tebing jika di ambil 
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dapat menimbulkan longsor. Sedangkan upaya dari pemerintah desa terhadap 

usaha ini sejauh ini hanya sebatas ini hanya sebatas pengaspalan jalan hal ini 

dapat membantu teroptimalnya penjualan hasil pecahan batu karena pembeli akan 

lebih mudah dalam menjangkau lokasi para perempuan pemecah batu bekerja. 

Ada tidaknya dampak usaha memecah batu ini terhadap warga sekitar dilihat dari 

kebisingan atau kegaduhan yang di timbulkan usaha ini dan hal-hal yang 

melatarbelakangi para perempuan di Desa Rebug melakukan usaha ini di 

kemukakan oleh Bapak Kinuk yang merupakan tokoh masarakat Desa Rebug 

pada tanggal 12 Oktober 2012. 

 

“Banyak hal yang melatarbelakangi mereka melekukan usaha tersebut, di 

antaranya kebutuhan hidup mereka yang tidak atau belum terpenuhi dari 

penghasilan suami, terpengaruhnya dari perempuan lain yang bekerja 

sebagai pemecah batu sedangkan dirinya menganggur dan faktor dari 

lingkungan geografis desa Rebug sendiri yaitu wilayahnya Rebug yang 

wilayah tidak ada persawahan juga adanya Sungai Bedono yang 

membelah desa Rebug ini. Saya rasa tidak mas, warga sekitar sudah 

terbiasa dengan hal ini. Lagian suara yang titimbulkan juga tidak terlalu 

keras sehingga tidak mengganggu warga lain disekitar mereka bekerja.”  

( Pendapat bapak Kinuk wwc. tanggal 12 Oktober). 

 

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh bapak Kinuk dapat di simpulkan 

bahwa yang melatar belakangi para perempuan pemecah batu melakukan usaha 

ini karena kebutuhan keluarga yang belum terpenuhi dari penghasilan suami, 

terpengaruhnya dari perempuan lain yang bekerja sebagai pemecah batu 

sedangkan dirinya menganggur dan faktor dari lingkungan geografis desa Rebug 

sendiri yaitu wilayah Rebug yang wilayahnya tidak ada persawahan juga adanya 

Sungai Bedono yang membelah desa Rebug.  
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Dengan hal-hal yang melatar belakangi tersebut merupakan hal yang 

menjadi faktor mengapa para perempuan di desa Rebug mau bekerja kasar sebagai 

pemecah batu. Kegaduhan atau kebisingan yang ditimbulkan dari adanya usaha ini 

tidak menggangu warga sekitar dikarenakan suara yang ditimbulkan dari usaha ini 

tidak terlalu keras. 

Pecahan-pecahan batu adalah salah satu  material yang digunakan untuk 

bahan bangunan. Pecahan-pecahan batu ini digunakan untuk pembuatan beton 

baik itu beton untuk perumahan, jalan, beton untuk gedung perkantoran maupun 

untuk beton jembatan.  Namun sekarang ini karena sudah banyak digunakan 

mesin pemecah batu,  maka pecahan-pecahan batu yang dihasilkan perempuan 

pemecah batu terbatas pada perumahan saja. Perempuan yang melakukan usaha 

memecah batu rumahnya terletak didekat aliran Sungai Bedono sehingga untuk 

melakukan usaha ini mereka tidak pergi jauh dari rumah.  Sebagai istri ataupun 

ibu rumah tangga walaupun bekerja diluar rumah namun masih tetap melakukan 

kewajibannya dalam rumah tangga.  

Pekerjaan yang mereka lakukan dirumah sebelum memecah batu adalah 

mencuci dan memasak. Bila mereka mempunyai anak yang sudah mampu 

melakukan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan tersebut sebagiaan dikerjakan 

anaknya sehingga waktu yang digunakan oleh perempuan pemecah batu untuk 

mengerjakan pekerjaan rumah relatif lebih sedikit. Untuk pemecah batu yang 

anak-anaknya masih kecil atau usia Sekolah Dasar sudah dididik untuk mandiri 

sehingga sudah tidak menjadi beban pikiran bagi sang ibu. Anak-anak yang masih 

balita akan diajak ketempat pemecahan batu menemani sang ibu saat memcah 
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batu atau menunggu dan bermain saat sang ibu turun kesungai untuk mengambil 

batu. 

Dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk memecah batu maka 

pecahan-pecahan batu yang dihasilkan akan semakin banyak sehingga pendapatan 

yang dihasilkanpun akan semakin banyak. Penghasilan yang diperoleh perempuan 

pemecah batu ini adalah berupa uang. Uang yang diterima perempuan pemecah 

batu dari satu kubik yang dihasilkan adalah Rp 100.000,00.  Untuk penjualan 

pecahan-pecahan batu ini, pembeli akan datang langsung ke lokasi pemecahan 

batu, sehingga perempuan-perempuan ini tidak perlu memikirkan pemasaran 

pecahan-pecahan batu yang dihasilkan. Apabila terjadi pembeli datang dan jumlah 

pecahan-pecahan batu yang dihasilkan belum memenuhi kebutuhan pembeli, 

maka akan dilakukan kerjasama antar perempuan pemecah batu dengan cara 

menggabungkan pecahan-pecahan batu yang dihasilkan. Uang yang didapatkan 

dibagi sesuai dengan pecahan-pecahan batu yang dihasilkan. Tahap-tahap 

kenaikan harga pecahan batu perkubiknya dikemukakan oleh Ibu Bero (48 tahun) 

berikut ini : 

 

“Tahun 2000 regane ki 50 ewu perkubik tekan siki tahun 2012 regane 100 

ewu. Mundak e seko 50 ewu terus 60 ewu bar kui 80 ewu, awal tahun 2012 

iki mundak 100 ewu. Malah mbiyen jamane mbah ku nggepuk watu tahun 

80’an regane mung rong ngewu mangatus. He eh, tapi aku lali mundak 

piro sing jelas mundak e akeh. Nek rak salah pas jaman bar krisis kae 

mundak seko piro mbuh  tkan 50ewu.” 

 

“( Tahun 2000 harganya Rp. 50.000,00 / Kubik sampai sekarang tahun 

2012 harganya Rp. 100.000,00. Tahap-tahap kenaikanya dari Rp. 

50.000,00 terus Rp 60.000,00 setelah itu Rp 80.000,00 awal tahun 2012 

naik menjadi Rp.100.000,00. Bahkan dulu saat simbah saya memecah 

batu pada tahun 1980’an harganya Cuma Rp. 2.500,00. I ya, tapi saya 
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lupa kenaikan pastinya yang jelas naiknya banyak. Kalau tidak salah saat 

setelah krisis itu harga naik dari berapa tidak tau menjadi Rp. 

50.000,00)”. ( Pendapat ibu Bero wwc. tanggal 8 desember 2012 ). 

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Bero pada tahun 2000 

sampai 2012 harga pecahan batu mengalami kenaikan sebanyak tiga kali yaitu 

dari Rp. 50.000,00 terus Rp 60.000,00 setelah itu Rp 80.000,00 dan naik menjadi 

Rp.100.000,00 / kubik. Pada tahun 1980‟an harga pecahan batu hanya Rp. 

2.500,00 menunjukan adanya tahap kenaikan harga sampai saat ini dan 

menunjukan pula bahwa usaha batu ini sudah ada sejak dulu. Usaha ini tetap ada 

dan bertahan melewati era krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997‟an. 

Perempuan pemecah batu di Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten 

Purworejo terdiri dari 37 orang sehingga apabila mereka terkumpul dan 

mengadakan perkumpulan bisa menjadi sebuah organisasi kecil. Apabila 

perempuan-perempuan ini melakukan kerjasama yang baik maka penghasilan dari 

memecah batu bisa ditingkatkan dengan cara pembagian kerja sesuai dengan 

keahlian masing-masing atau spesialisasi pekerjaan. Sebelum diadakan 

spesialisasi pekerjaan harus dilakukan analiasis pekerjaan.  

Dalam buku Sex and Gender yang ditulis oleh Hilary M. Lips mengartikan 

Gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. 

Misalnya; perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan 

keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri 

dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki 

yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan 

ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke 
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tempat yang lain (Mansour, 1999: 8). Perempuan pemecah batu sesuai dengan hal 

ini dikarenakan perempuan pemecah batu bekerja merupakan perubahan ciri dan 

sifat-sifat perempuan yang cenderung bekerja sebagai laki-laki. 

Menurut (Sondang, 1999 : 84) Informasi  tentang  analisis  pekerjaan 

sangat penting artinya dalam merumuskan  dan menentukan system serta tingkat 

imbalan.  Prinsip keadilan dan ketepatan merupakan hal yang teramat penting 

dalam menerapkan sistem imbalan. Segi keadilan sangat penting mendapatkan 

perhatian karena setiap manusia ingin diperlakukan secara adil. Dalam praktek  

hal ini tidaklah mudah karena biasanya konsep keadilan cenderung dilihat dari 

“kacamata” dan persepsi yang sujektif. Salah satu cara mengatasinya adalah 

dengan penciptaan kriteria objektif dalam analisis pekerjaan. Beberapa hal yang 

perlu mendapat perhatikan adalah :  

a. Tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh 

b. Jenis pengetahuan ketrampilan yang dimiliki 

c. Pengalaman 

d. Jenis pekerjaan yang dilakukan 

e. Beban tugas yang dipikul  

f. Besar kecilnya tanggung jawab. 

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa apabila 

perempuan pemecah batu mengadakan perkumpulan dan membuat organisasi 

kecil maka dapat pula dilakukan spesialisasi pekerjaan dengan cara-cara diatas 

tanpa melihat teori a (Tingkat pendidikan formal yang ditempuh).  Karena 

pekerjaan memecah batu tidak membutuhkan tingkat  pendidikan  formal. 



87 

 

 
 

Spesialisasi pekerjaan yang tepat akan membuat usaha yang dilakukan para 

perempuan pemecah batu menjadi semakin efektif dan efisien.  Spesialisasi 

pekerjaan yang bisa dilakukan adalah dengan membagi-bagi tugas dan tangung 

jawab sesuai kemampuan dan pengalaman. Dalam spesialisasi ini perlu adanya 

peran laki-laki dimana peran laki-laki tersebut adalah dalam mengambil batu di 

sungai dan pemecahan batu dilakukan oleh perempuan.  Kerja sama ini 

pembagian hasil pendapatan usaha tersebut dengan sistem bagi hasil sesuai 

kesepakatan. Dalam usaha memecah batu ada beberapa tahap yang dilakukan, 

yaitu : 

1. Mengambil batu dari sungai sebesar genggaman tangan orang dewasa, hal 

ini dilakukan perempuan pemecah batu dengan menceburkan diri kesungai 

dengan kedalaman antara lutut sampai dengan leher, mengambil batu 

dengan tangan kosong biasanya menggunakan bantuan tempurung kelapa 

untuk menggali di dalam air.  Pekerjaan ini dilakukan pada pukul 08.00 

WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. 

2. Memilih batu yang layak jual dan yang tidak layak jual, pemilihan batu ini 

dilakukan karena ada beberapa batu padas atau batu yang relatif lunak  

yang turut terambil dari sungai dan batu-batu padas ini tidak dikehendaki 

oleh pembeli. 

3. Memikul batu dari sungai ke tempat pemecahan, pengangkutan batu dari 

sungai menggunakan keranjang yang digendong dipunggung 

menggunakan kain selendang dan perut perempuan pemecah batu ini telah 

dililitkan stagen untuk menahan keranjang dipunggung agar tidak melorot 
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atau turun saat digendong.  Stagen ini juga berfungsi untuk melindungi 

punggung supaya tidak terjadi pergesekan secara langsung antara 

punggung perempuan pemecah batu dan keranjang yang bisa 

mengakibatkan lecet-lecet. 

4. Memecah batu menjadi ukuran-ukuran kecil, batu seukuran genggaman 

tangan orang dewasa dipecah dengan palu dan dipegang dengan kolongan.  

Tempat-tempat pemecahan batu berada dibawah pohon yang rindang atau 

akan didirikan gubug kecil terbuka sekedar untuk mengurangi sengatan 

matahari. 

5. Menjual pecahan-pecahan batu tersebut apabila sudah terkumpul sesuai 

dengan kebutuhan pembeli.  Dalam hal ini perempuan pemecah batu tidak 

perlu mencari pembeli karena pembeli akan datang ditempat pemecahan 

batu. 

Apabila hal ini dilakukan maka akan terjadi pemilihan orang untuk 

melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kemampuan.  Para perempuan 

pemecah batu akan terbagi-bagi dalam kelompok pengambil batu, pengangkut 

batu dari sungai, pemilih batu yang layak jual dan pemecah batu.  Pembagian 

kelompok ini juga bisa dilakukan penggiliran atau sift dalam jangka waktu 

tertentu sesuai kesepakatan.   Dengan diadakannya spesialisasi pekerjaan tersebut 

maka pekerjaan yang dilakukan dalam waktu yang sama akan menghasilkan 

pecahan-pecahan batu yang lebih banyak. Untuk itu harus dipilih beberapa 

pengurus yang juga perempuan pemecah batu agar pembagian pendapatan atau 

upah yang dibagikan sesuai dengan beratnya tugas yang ditanggung. Tetapi 
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kenyataan yang terjadi di lapangan adalah bahwa perempuan pemecah batu 

melakukan usaha ini secara individual, sehingga satu orang pemecah batu 

melakukan semua tahap pemecahan batu.  Mulai dari mengambil batu dari sungai, 

mengangkut batu dari sungai, memilih dan memecahnya.  Sehingga dalam waktu  

satu hari perempuan ini akan melakukan pengembilan batu dari sungai dan 

mengangkutnya ke tempat pemecahan batu, hari berikutnya digunakan untuk 

memilih-milih batu yang layak dijual atau tidak dan memecahnya sampai 

terkumpul menjadi banyak dan dapat dijual dengan ukuran yang sesuai dengan 

keinginan pembeli.   

Hal ini tentu saja membuat waktu dan tenaga yang digunakan semakin 

banyak kerja sama perempuan pemecah batu hanya terbatas pada pembagian 

wilayah pengambilan batu disungai, tempat pemecahan batu dan pengumpulan 

pecahan-pecahan batu. Apabila ada pembeli datang dan belum ada satu orangpun 

yang jumlah pecahan batunya sesuai ukuran yang diinginkan pembeli. Pembagian 

uang secara adil sesuai pecahan-pecahan batu yang dihasilkan dengan hitungan 

per keranjang.  

Hasil penelitian menunjukkan perempuan yang mempunyai pendapatan 

tinggi akan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dan demikian sebaliknya, 

jika pendapatan rendah maka pemenuhan kebutuhan tertentu tidak akan tercapai.  

Karena penghasilan perempuan pemecah batu hanya sebagai penghasilan 

tambahan maka pemenuhan kebutuhan akan sangat tergantung pada pendapatan 

utama keluarga.   
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Dalam waktu satu bulan penghasilan dari memecah batu adalah sebesar Rp 

300.000,00 untuk penghasilan terendah dan Rp 500.000,00 untuk penghasilan 

tertinggi dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp 360.135,00.  Hal disampaikan 

oleh Ibu Tursinah (37 tahun) yang merupakan perempuan pemecah batu di desa 

Rebug dengan pendapatan tertinggi per bulannya yaitu tentang mengapa ibu ini 

mampu mendapatkan pendapatan tertinggi  hingga Rp 500.000,00 per bulannya. 

 

“ Wah… terus terang mawon mas, kulo le kerjo ngoyo pancen bener-

bener kerjo fokus nek kerjaan niki. Kulo kadang nglembur nek mbengi 

nggo lampu teplok nek pas terang. Opo maneh kali mbek aku le kerjo kan 

cedak dadine kan luwih cepet ngunggahke watu seko kali timbang liyan-

liyane”.  

“( Wah… jujur saja mas, saya kerjanya lebih daripada lainya memang 

benar-benar fokus terhadap pekerjaan ini. Saya kadang bekerja nglembur 

kalu malam menggunakan lampu tradisonal saat tidak hujan. Apalagi 

sungai dengan tempat saya bekerja lebih dekat sehingga lebih cepat saat 

membawa batu dari sungai daripada pekerja lainya.)” ( Pendapat Ibu 

Tursinah wwc. tanggal 18 Oktober 2012 ). 

 

Dari pendapat yang dikemukan oleh ibu Tursinah tersebut mengapa 

pendapatannya tertinggi per bulan daripada lainya karena semangat tinggi dan 

fokus terhadap pekerjaan, waktu yang lebih banyak dalam melakukan usaha ini 

dan juga lokasi yang dekat antara sungai dimana tempat mengambil batu dengan 

lokasi dimana Ibu Tursinah bekerja. 

Usaha pemecahan batu dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami 

penambahan orang karena usaha ini dianggap terlalu berat dan berpenghasilan 

rendah, sehingga kaum muda tidak ada lagi yang mau melakukan usaha 

pemecahan batu. Hal ini juga dikarenakan telah meningkatnya tingkat pendidikan 

penduduk Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.  
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Usaha memecah batu juga dianggap cukup berisiko, karena kondisi sungai 

yang tidak menentu seperti banjir yang terkadang tidak memberikan tanda-tanda 

tertentu sehingga pemecah batu harus senantiasa waspada. Tidak jarang pemecah 

batu harus kehilangan alat-alat yang sengaja ditinggal disungai seperti batu yang 

sudah dikumpulkan dipinggir kali dan keranjang karena datangnya banjir yang 

tiba-tiba saat mereka mengangkut batu ketempat pemecahan. Datangnya musim 

penghujan menjadi musim yang cukup menghambat bagi para pemecah batu 

karena tidak bisa turun kesungai saat banjir atau sungai yang kotor berwarna 

kecoklatan setelah banjir dan datangnya hujan.  Namun banjir membawa manfaat 

bagi mereka karena setelah  banjir akan banyak batu-batu yang mereka butuhkan.  

Perempuan pemecah batu mengantisipasi situasi disaat musim penghujan dengan 

mengumpulkan batu sebanyak-banyaknya agar saat sungai banjir atau kotor 

mereka tetap  bisa bekerja memecah batu. Kendala – kendala ataupun resiko dari 

usaha memecah batu ini disampaikan Ibu Uus (52 tahun) dan Roimah (36 tahun). 

 

“Paling yow kepanasen nek pas musim panas, wedi banjir nek pas musim 

rendeng.”  

“( Mungkin kepanasan saat musim kemarau, takut banjir saat musim 

penghujan)” ( Pendapat Ibu Uus wwc. tanggal 15 Oktober 2012.) 

 

“Gatel mas, nek pas nggolek brangkal le kungkum kesuwen neng kali sing 

butek, apamaning le nggendong brangkal munggah seko kali abot te pol”. 

“( Gatal mas, saat mencari batu berendam di sungai yang kotor, apalagi 

saat menggendong batu tersebut ke atas dari sungai berat sekali )”  

( Pendapat Ibu Roimah wwc. tanggal 15 Oktober 2012.) 

 

Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah apabila persediaan batu telah 

selesai dipecah dan kondisi sungai belum membaik maka perempuan pemecah 

batu hanya bisa menganggur sambil menunggu datangnya pembeli. Saat musim 
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penghujan sungai banjir dan perempan pemecah batu tidak mampu mengambil 

batu dari sungai sebagin dari mereka beralih profesi menjadi pekerja kasar lain 

yaitu menjadi pekerja proyek atau buruh bangunan.  

Kendala-kendala dalam penelitian ini dimana kendala yang di hadapi 

perempuan pemecah batu dalam melakukan usahaya 37 orang atau semua 

perempuan pemecah batu mengemukakan bahwa kendala  yang di hadapi adalah 

panas dan beban yang berat. Panas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

panas karena terik matahari, baik itu saat mencari batu di sungai ataupun saat 

memecah batu dilokasi mereka bekerja sedangkan beban berat yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah beban beratnya saat menggendong batu dari sungai 

menuju lokasi usaha mereka bekerja adanya kendala-kendala menghambat proses 

kerja para perempuan pemecah batu sehingga mempengaruhi tingkat pendapata 

dari usaha ini.  

Kendala lain adalah penyakit kulit atau gatal-gatal hal ini di kemukakan 

oleh 27 perempuan pemecah batu atau 72,97% dari jumlah perempuan pemecah 

batu di desa Rebug, kendala ini terjadi karena para perempuan harus berendam di 

sungai yang kotor untuk mencari batu. Adanya kendala ini akan menyebabkan 

meningkatnya biaya tak terduga dalam hal ini adalah biaya kesehatan karena para 

perempuan pemecah batu akan mengeluarkan biaya untuk membeli obat untuk 

mengatasi kendala tersebut. Kendala lainya adalah takut banjir hal ini di 

kemukakan oleh 32 perempuan pemecah batu atau 84,49% dari jumlah perempuan 

pemecah batu di desa Rebug, kendala yang ditakutkan perempuan pemecah batu 

ini adalah saat musim penghujan dan mereka harus mencari batu di sungai. 
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Adanya kendala ini menyebabkan kontribusi yang diberikan terhadap pemenuhan 

kebutuhan keluarga perempuan pemecah batu akan berkurang.  

Kendala terakhir adalah Kendala dalam penjualan hal ini di kemukakan 

oleh 7 perempuan pemecah batu atau 18,92% dari jumlah perempuan pemecah 

batu di desa Rebug. Kendala pemasaran yang di alami oleh para perempuan 

pemecah batu adalah bagi mereka yang bekerja jauh dari jalan utama dimana 

pembeli cenderung membeli pecahan batu yang dekat di jalan utama desa 

sehingga pecahan batu mereka menumpuk.  

Pekerjaan ini dilakukan oleh bagi mereka yang tidak mempunyai 

tanggungan anak balita juga telah mendaptkan izin dari suami mereka. Hal ini 

dilakukan karena mereka harus memenuhi kebutuhan keluarga mereka yang dirasa 

belum cukup jika hanya mengandalkan dari pendapatan utama suami saja. 

Menurut pengamatan peneliti, tingkat kesejahteraan sebagian besar perempuan 

pemecah batu Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo relatif belum 

baik.  Hal ini bisa dilihat dari penghasilan total keluarga yang relatif kecil namun  

berapapun pendapatan yang diperoleh perempuan pemecah batu sudah mampu 

membantu meningkatkan pendapatan keluarga sehingga mampu memberikan 

kontribusi pemenuhan kebutuhan keluarga.  Hanya saja banyak perempuan 

pemecah batu yang mudah tergoda dengan barang-barang yang dijual secara 

kredit, sehingga mereka terbebani cicilan setiap bulannya.  Contoh-contoh dari 

barang tersebut adalah pakaian dan beberapa barang keperluan rumah tangga 

seperti alat dapur dan perkakas rumah. Dengan pembelian barang secara kredit 
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maka harga relatif lebih mahal dengan barang yang dibeli di toko atau konstan. 

Hal ini disampaikan Ibu Painten (49 tahun) dan Ibu Rosidah (48 tahun). 

 

“Nek utang, paling yow utang neng warung biasane utang beras mbek 

janganan nek pas rax nyekel duwit blas.   

(Kalau hutang, kadang hutang diwarungbiasanya hutang beras dan sayur-

mayur saat tidak memegang uang sama sekali )”. (Pendapat Ibu Painten 

wwc. tanggal 15 Oktober 2012) 

 

“Utang kredit mas njupuk klambi po kathok terus koyo alat-alat dapur 

yow sing soblog, wajan, gelas, sendok, piring lan liyo-liyone, biasane 

mingguan le mbayar limangewu sekali nyicil, laa meh tuku cash rak 

nduwe duwit nggo mangan mbi sekolah ke anak wae kadang pas-pasan. 

Aku rak wani utang gedi-gedi po maneh utang neng bank kecuali pas 

kepepet entuk musibah po butuh tenan tapi nek iso utang sedulur mending 

utang sedulur.   

(Hutang di tukang kredit keliling mas, mengambil/hutang baju atau celena 

dan seperti alat-alat dapur lainnya seperti panci, wajan, geles, sendok 

piring dan perkakas lainnya. Biasanya lima ribu rupiah sekali cicil. Laa 

pengin beli cash tidak punya uang buat nyekolahin anak saja kadang-

kadang pas-pasan. Saya tidak berani hutang besar-besar apalagi hutang 

di bank kecuali saat bingung mendapatkan musibah atau butuh uang yang 

benar-benar butuh tetapi kalau bisa hutang saudara ya lebih memilih 

hutang saudara)”. (Pendapat Ibu Rosidah wwc. tanggal 15 Oktober 2012) 

 

 

Berdasarkan hasil analisis data bahwa perempuan pemecah batu 

memberikan kontribusi sebesar 39,45% terhadap pendapatan total rumah tangga  

selama satu bulan.  Dan rata-rata pendapatan perempuan pemecah batu 

memberikan kontribusi sebesar 50,70% terhadap rata-rata biaya pemenuhan 

kebutuhan keluarga selama sebulan keluarga perempuan pemecah batu di desa 

Rebug tersebut. .  

Sebagian besar perempuan pemecah batu adalah perempuan yang 

mempunyai penghasilan utama relatif kecil, sehingga membuat penghasilan 

perempuan pemecah batu menjadi penting untuk meningkatkan pemenuhan 
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kebutuhan rumah tangga.  Pengeluaran keluarga tersebut diutamakan untuk 

pemenuhan kebutuhan primer yaitu pangan, sandang dan papan.  Sedangkan 

untuk kebutuhan sekunder adalah  untuk kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan 

sosial  berupa berbagai iuran atau sumbangan.  Sisanya uang yang ada ditabung 

untuk kemudian digunakan untuk membeli barang-barang tersier seperti TV, 

kulkas, sepeda motor dan  lain-lain atau untuk membayar hutang-hutang yang 

dimiliki oleh keluarag perempuan pemecah batu.  Tetapi ada pula perempuan 

pemecah batu yang tidak memiliki sisa uang untuk ditabungkan, atau hanya cukup 

untuk kebutuhan sehari-hari. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di bab IV  

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dilihat dari hasil penelitian rata-rata tingkat pendapatan perempuan dari 

usaha memecah batu di Rebug Kecamatan Kemiri kabupaten Purworejo 

adalah sebesar Rp 360.135,00. Pendapatan tertinggi sebesar Rp 

500.000,00 dan pendapatan terendah sebesar Rp 300.000,00 

2. Berdasarkan analisis persentase kontribusi pendapatan usaha perempuan 

pemecah batu terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga diperoleh 

pendapatan perempuan sebagai pemecah batu berpengaruh terhadap 

pendapatan total rumah tangga sebesar 39,45%. 

3. Berdasarkan analisis persentase kontribusi pendapatan usaha perempuan 

pemecah batu terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga diperoleh 

pendapatan perempuan sebagai pemecah batu berpengaruh terhadap rata-

rata biaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga sebesar sebesar 50,70%. 

4. Berdasarkan hasil penelitian kendala yang dihadapi perempuan pemecah 

batu adalah masalah pemasaran dan harga pecahan batu yang rendah tidak 

sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. 

5. Kendala pemasaran yang di alami oleh para perempuan pemecah batu 

adalah bagi mereka yang bekerja jauh dari jalan utama dimana pembeli 

cenderung membeli pecahan batu yang dekat di jalan utama desa. Pecahan 
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batu mereka menumpuk akan tetapi saat ada pembeli membutuhkan 

jumlah pecahan batu yang banyak kendala ini terpecahkan. Solusi dari 

kendala pemasaran ini adalah para perempuan pemecah batu tersebut 

berpindah lokasi ke tempat yang lebih dekat dengan jalan utama desa. 

Kendala harga yang dihadapi para perempuan pemecah batu mereka tidak 

dapat berbuat banyak untuk menaikan harga. Kelangkaan dari pecahan 

batu dan lokasi pecahan batu tekhnologi modern yang membuat harga 

pecahan batu ini lambat laun akan naik dan selama ada usaha ini harga 

pecahan batupun tidak mengalami penurunan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat diambil saran 

sebagai berikut:  

1. Untuk lebih mengurangi beban para perempuan pemecah batu dalam 

bekerja perlu adanya alat pemecah batu tekhnologi modern dimana dalam 

usaha modern tersebut melibatkan para perempuan pemecah batu yang 

memiliki keterampilan dan wawasan dalam usaha ini. Jika tidak adanya 

tekhnologi modern karena keterbatasan modal maka perlu adanya 

spesialisasi pekerjaan dimana peran dari laki-laki dalam usaha ini. Peran 

laki-laki tersebut adalah dalam mengambil batu di sungai dimana ada 

laki-laki yang mau melakukan pengambilan batu tersebut dan pemecahan 

batu dilakukan oleh perempuan dengan hasil pendapatan usaha tersebut 

dilakukan dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.  
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2. Perlu adanya kerja sama diantara para perempuan pemecah batu yaitu 2 

atau 3 perempuan pemecah batu dalam hal membawa batu dari pinggir 

sungai ke lokasi pemecahan batu. sebaiknya masing-masing perempuan 

pemecah batu mengepul atau mengumpulkan batu sebanyak-banyaknya 

di pinggir kali. Setelah semuanya sudah banyak para perempuan 

pemecah batu bergotong royong membawa batu tersebut dengan gerobak 

secara saling membantu bersama-sama bergantian dengan 

mengesampingkan salah satu lokasi pemecahan batu terjauh dari tempat 

mengumpulkan batu. 

3. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain dari memecah batu 

sebaiknya perempuan pemecah batu belajar ketrampilan lain, misalnya 

menjahit atau beternak. 

4. Untuk mengoptimalkan pemasaran hasil pecahan batu ini perlu adanya 

pengepul, sehingga para perempuan pemecah batu tidak perlu menunggu 

para pembeli datang membeli pecahan batu tersebut. 

5. Perlu adanya campur tangan dari pemerintah yang memperhatikan akses 

perbaikan jalan selain jalan utama di desa tersebut dan pembangunan 

jalan setapak yang layak dan aman dari sungai menuju lokasi pemecahan 

batu sehingga lebih memudahkan para perempuan pemecah batu 

menggendong batu tersebut dari sungai. Bantuan lain yang bisa 

memperlancar usaha ini adalah pemberian bantuan berupa gerobak yang 

nantinya akan digunakan oleh para perempuan pemecah batu untuk 

mengangkut batu yang dikumpulkan dari sungai. 
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ANGKET PENELITIAN 

PETUNJUK PENELITIAN 

1. Tulislah identitas anda pada tempat yang telah di sediakan. 

2. Cobalah menjawab dan memahami setiap item atau pertanyaan yang ada. 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN PEREMPUAN PEMECAH BATU 

Nama Responden : 

Alamat      : 

Umur     : 

Pengalaman bekerja : 

Pendidikan terakhir : 

 

B. USAHA PEMECAH BATU 

1. Rata-rata lama bekerja dalam sehari ……………… jam. 

2. Apakah ada kendala – kendala dalam usaha memecah batu? 

Kalau  “ada” sebutkan kendala-kendala tersebut ? 

a. ……………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………… 

e. …………………………………………………………………… 

3. Apakah usaha yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala 

tersebut? 

a. …………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………… 

d. …………………………………………………………………… 

e. …………………………………………………………………… 
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C. PENDAPATAN KELUARGA 

 

  

 

 

 

 

B .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. KEBUTUHAN KELUARGA 

 

 

 

 

Pendapatan rata-rata rumah tangga di luar pendapatan usaha pemecah batu selama sebulan 

a. Apakah pekerjaan suami ? Jawab ................................... 

Berapakah pendapatan suami /  bulan ? Rp. ………................ 

b. Adakah pendapatan dari usaha lain ? “ya” atau “tidak” ? Jawab........ 

Jika “ya”, Apa saja pekerjaan tersebut dan berapa rata-rata pendapatan per bulan usaha 

tersebut? 

 Jenis usaha .................................... pendapatan per bulan Rp. ............................ 

 Jenis usaha ..................................... pendapatan per bulan Rp. ............................ 

 Jenis usaha ..................................... pendapatan per bulan Rp. ........................... 

c. Rata-rata hutang / bulan (jika ada) 

 Berapakah rata-rata hutang perbulan ? Rp. ........................... 

 Darimana sumber hutang tersebut ? Jawab ............................ 

 Bagaimana jangka waktu pengembalian hutang ? “Harian”, “mingguan”, “bulanan”, 

“tahunan” atau “tanpa jangka waktu ? Jawab....................... 

 Adakah bunga atas hutang atau pinjaman tersebut? Jawab ............... 

Jika “ya”, Berapa persen bunga pinjaman tersebut ? Jawab ............... % 

 
Pendapatan rata-rata dari usaha memecah batu selama sebulan 

a. Berapakah pendapatan sekeluarga hasil memecah batu / bulan ? 

Rp. ................................. 

b. Berapakah pendapatan ibu memecah batu / bulan ? 

Rp. .................................. 

c. Berapakah pendapatan suami  memecah batu / bulan (jika ada) ? 

Rp. ..................................... 

d. Berapakah pendapatan anak  memecah batu / bulan (jika ada) ? 

Rp......................................... 

Jenis kelamin anak ( L / P ) ? 

Jawab.................. 
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 Terima kasih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pendapatan rata-rata rumah 

tangga selama sebulan 

Rp. ………………… 

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

a. Biaya kebutuhan pokok perbulan   Rp. ……………… 

b. Biaya Pengeluaran listrik perbulan  Rp. ……………… 

c. Membiayai pendidikan anak perbulan  Rp. ……………… 

d. Biaya pengeluaran transportasi selama sebulan Rp. ……………… 

e. Kebutuhan tak terduga perbulan   Rp. ……………… 

 
Total rata-rata kebutuhan perbulan  Rp. ……………… 
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Data hasil penelitian  

Data-data berikut ini merupakan data hasil angket sebagai pedoman 

wawancara yang ditujukan kepada 37 responden yang merupakan populasi dari 

perempuan pemecah batu di desa Rebug. Angket-angket tersebut merupakan 

pedoman wawancara untu mengetahui identitas perempuan pemecah batu, total 

pendapatan rumah tangga dan biaya total kebutuhan rumah tangga keluarga 

perempuan pemecah batu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 
 

Tabel Data Identitas Perempuan Pemecah Patu Di Desa Rebug Kecamatan Kemiri 

Kabupaten Purworejo. 

 

Nama Umur 

Pengalaman 

bekerja 

pendidikan 

terakhir 

Rata-rata lama 

bekerja dalam 

sehari 

Sumi 51 5 SD 6 

Ruti 53 6 SD 4 

Sonirah 50 4 SD 5 

Ngatiyah 55 8 SD 5 

Rumini 51 5 SD 5 

Yamini 49 4 SD 6 

Ngaliah 45 5 SD 5 

Sri 38 7 SD 8 

Bero 48 2 SD 5 

Warsiati 52 12,5 SD 8 

Tusinah 37 2 SMP 6 

Siti 48 5 SD 5 

Poniah 36 6 SMP 5 

Surati 56 8 SD 4 

Kom 53 4 SD 4 

Roimah 36 5 SMP 5 

Ton 63 7 SD 3 

Uus 52 4 SD 4 

Siis 35 4 SD 6 

Tinem 38 2 SD 5 

Yuni 41 3 SD 6 

Reswanti 40 3 SD 6 

Purwanti 45 5 SD 8 

Tiyah 58 10  8 

Rosidah 48 5 SD 7 

Ratemi 62 17,5  8 

Parmi 45 7 SD 6 

Walyati 48 10 SD 8 

Paridah 42 5 SD 5 

Atun 56 13 SD 4 

Suti 55 15 SD 6 

Painten 49 14 SD 4 

Panisem 50 13 SD 4 

Pariyah 45 5 SD 6 

Santi 53 4 SD 4 

Mes 50 5 SD 5 

Rata-rata 47.81 6.34  5.51 

Modus 45 5 SD 5 

Maksimum 63 17,5  8 

Minimum 35 2  3 
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Tabel Data Total Pendapatan RumahTtangga Keluarga Perempuan 

Pemecah Batu di Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo. 

Nama 

Pendapatan 

perempuan 

pemecah batu 

Penadapatan 

suami 

perempuan 

pemecah batu 

Pendapatan 

dari usaha lain 

Total 

pendapatan 

rumah tangga 
 

Sumi 300,000 600,000 200,000 1,100,000 

Ruti 350,000 350,000  700,000 

Sonirah 350,000 500,000  850,000 

Ngatiyah 400,000 500,000  900,000 

Rumini 300,000 600,000  900,000 

Yamini 400,000 400,000  800,000 

Ngaliah 300,000 600,000 400,000 1,300,000 

Sri 475,000 350,000  825,000 

Bero 350,000 500,000 300,000 1,150,000 

Warsiati 300,000 500,000  800,000 

Tusinah 500,000 500,000  1,000,000 

Siti 300,000 600,000  900,000 

Poniah 350,000  500,000 850,000 

Surati 300,000 500,000  800,000 

Kom 300,000 300,000 500,000 1,100,000 

Roimah 350,000 300,000 300,000 950,000 

Ton 300,000   300,000 

Uus 400,000 400,000  800,000 

Siis 400,000 600,000  1,000,000 

Tinem 300,000 600,000  900,000 

Yuni 300,000 1,000,000  1,300,000 

Reswanti 500,000 750,000  1,250,000 

Purwanti 400,000 750,000  1,150,000 

Tiyah 300,000 600,000  900,000 

Rosidah 500,000 600,000  1,100,000 

Ratemi 350,000 500,000  850,000 

Parmi 300,000 750,000  1,050,000 

Walyati 500,000 750,000  1,250,000 

Paridah 400,000 1,000,000  1,400,000 

Atun 300,000 300,000  600,000 

Suti 500,000   500,000 

Painten 350,000 600,000  950,000 

Panisem 300,000  200,000 500,000 

Pariyah 350,000 450,000  800,000 

Santi 300,000 350,000  650,000 

Mes 350,000 550,000  900,000 

Yati 300,000 400,000  700,000 

Rata-rata 360,135 546,969.697 342,857 912,838 

Modus 300,000 600,000 200,000 900,000 

Maksimum 500,000 1,000,000 500,000 1,400,000 
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Tabel Data Total Kebutuhan Rumah Tangga Keluarga Perempuan 

Pemecah Batu di Desa Rebug Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo. 

 

Nama Biaya keb. 

pokok/perbulan 

Biaya 

pengeluaran 

listrik 

Biaya 

pend. 

anak 

Biaya 

pengeluaran 

transportasi 

Biaya 

keb. 

tak 

terduga 

Total 

biaya 

keb.rumah 

tangga 

Sumi 500,000 80,000 200,000 50,000 100,000 930,000 

Ruti 300,000 50,000   100,000 450,000 

Sonirah 400,000 50,000 100,000  100,000 650,000 

Ngatiyah 300,000 50,000   100,000 450,000 

Rumini 300,000 50,000 100,000 50,000 100,000 600,000 

Yamini 300,000 50,000   100,000 450,000 

Ngaliah 450,000 80,000 200,000  100,000 830,000 

Sri 400,000 50,000 200,000 50,000 100,000 800,000 

Bero 500,000 100,000 150,000 100,000 200,000 1,050,000 

Warsiati 400,000 50,000  50,000 50,000 550,000 

Tusinah 400,000 50,000 100,000 100,000 100,000 750,000 

Siti 400,000 60,000 150,000 100,000 100,000 810,000 

Poniah 300,000 50,000   100,000 450,000 

Surati 400,000 60,000   100,000 560,000 

Kom 400,000 50,000 300,000 200,000 100,000 1,050,000 

Roimah 450,000 90,000 200,000 100,000 50,000 890,000 

Ton 150,000 20,000   50,000 220,000 

Uus 300,000 50,000  50,000 100,000 500,000 

Siis 450,000 40,000 150,000 100,000 100,000 840,000 

Tinem 400,000 30,000 50,000 100,000 100,000 680,000 

Yuni 500,000 75,000 300,000 100,000 200,000 1,175,000 

Reswanti 500,000 50,000 200,000 150,000 150,000 1,050,000 

Purwanti 600,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,000,000 

Tiyah 500,000 50,000  20,000 200,000 770,000 

Rosidah 600,000 75,000 100,000 150,000 100,000 1,025,000 

Ratemi 500,000 25,000  25,000 100,000 650,000 

Parmi 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 900,000 

Walyati 500,000 50,000 200,000 100,000 100,000 950,000 

Paridah 450,000 50,000 150,000 100,000 100,000 850,000 

Atun 200,000 50,000   100,000 350,000 

Suti 200,000 50,000   50,000 300,000 

Painten 400,000 100,000 150,000 50,000 100,000 800,000 

Panisem 300,000 30,000 100,000 20,000 50,000 500,000 

Pariyah 400,000 60,000 150,000 40,000 50,000 700,000 

Santi 300,000 50,000 150,000 50,000 50,000 600,000 

Mes 300,000 50,000 150,000 50,000 50,000 600,000 

Yati 300,000 50,000 100,000 50,000 50,000 550,000 

Rata-rata 393,243 57,432 154,000 80,962 97,297 708,919 

Modus 300,000 50,000 100,000 100,000 100,000 450,000 

Maksimum 600,000 100,000 300,000 200,000 200,000 1,175,000 

Minimum 150,000 20,000 50,000 20,000 50,000 220,000 
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Tabel Data Kendala yang Dihadapi Perempuan Pemecah Batu di Desa Rebug 

Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Dalam Usahanya. 

 
Nama Panas Gatal / 

penyakit kulit 

Takut 

banjir 

Beban yang 

berat 

Kendala 

dalam 

penjualan 

Sumi V V V V - 

Ruti V V V V - 

Sonirah V V V V - 

Ngatiyah V - V V - 

Rumini V V V V - 

Yamini V V V V - 

Ngaliah V V V V - 

Sri V - V V - 

Bero V V - V - 

Warsiati V V V V - 

Tusinah V - V V - 

Siti V V V V V 

Poniah V V - V - 

Surati V - V V - 

Kom V V - V V 

Roimah V V V V - 

Ton V V V V - 

Uus V V V V - 

Siis V V V V - 

Tinem V - V V - 

Yuni V - V V - 

Reswanti V V V V - 

Purwanti V V V V - 

Tiyah V V V V V 

Rosidah V V V V V 

Ratemi V V V V V 

Parmi V - V V - 

Walyati V V V V - 

Paridah V - - V  

Atun V V V V - 

Suti V - V V - 

Painten V V - V - 

Panisem V V V V - 

Pariyah V V V V - 

Santi V V V V - 

Mes V - V V V 

Yati V V V V V 

Jumlah 37 orang 27 orang 32 orang 37 orang 7 orang 
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Data wawancara 

 

Wawancara ini pada tanggal 29 April 2012 sebagai studi pendahuluan 

usaha perempuan pemecah batu ini kepada ibu Reswanti (40 tahun) saat 

melakukan usaha memecah batu di lokasi usahanya di desa Rebug kecamatan 

kemiri kabupaten Purworejo. 

Peneliti          :  Sugeng siang bu‟? 

Reswanti       :  Nggeh, pripun mas? 

Peneliti       : Badhe tanglet bu‟, usaha mecah watu iki sing mulai pertama 

ndisik sinten nggeh bu‟? 

Reswanti :  hehehe… kek kulo alit sampun wonten, yow simbah buyut sing 

mulai ndisik usaha nggepuk watu iki. 

Peniti :  ooo… laa alat-alate nggo kerjo nggepuk watu nopo mawon bu‟? 

Reswanti : yow niki sing tak nggo nggepuk watu niki, bodem mbek jepitan 

njagong neng dingklik, nek pas nggolek watu neng kali yow nggo 

dempo, atak-atak, nggendonge nggo slendang. 

Peneliti : Ora abot bu‟ nggendong watu seko kali ngoten? 

Reswanti : yow abot mas, ngasi geger re loro… hehehehe 

Peneliti : nggeh mpun bu‟. Matur suwun sanget ngget bu‟. Ngapuntenne 

nek kulo ngganggu wektu ne ibu‟? 

Reswanti : Nggeh mas, mboten nopo-nopo. 

Peneliti : Mari bu‟? 

Reswanti : Monggo mas. 
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Wawancara ini pada tanggal 29 April 2012 sebagai studi pendahuluan 

usaha perempuan pemecah batu ini kepada ibu Warsiati (52 tahun) saat usaha 

memecah batu di desa Rebug kecamatan kemiri kabupaten Purworejo. 

Peneliti : Sugeng siang bu‟? 

Warsiati : Sugeng siang mas. 

Peneliti  : Bu, kulo bade tanglet-tanglet soal usaha nggepuk watu niki  

kangge tugas kulo kuliah. 

Warsiati  : ooo.. nggeh pripun mas? 

Peneliti : Rego gepukan watu niki pinten bu‟? 

Warsiati : Sak kubik e sak niki tekan satus ewu mas. 

Peneliti : sak kubik niku ukurane pripun bu‟? 

Reswanti : Sak kubik niku 64 dempo mas. 

Peneliti : ooo… laa sing nuku sinten bu‟? teko piyambak nopo pripun? 

Reswanti : Yow sing butuh biasane nggo nggawe umah nek rak yow nggo 

ngecor ratan. Sing nuku teko dewe ngunggahke dewe. 

Peneliti : Hasille usaha niki pripun bu‟? nopo sebanding mbek le kerjo. 

Reswanti : Yow pripun lah mas, lumayan nggo nambah-nambah tuku bumbu 

dapur, di omong sebanding rak sebanding yow rak sebanding. La 

piye kerjo susah payah panas-panasan awak loro kabeh paling 

enthuk e rak sepiro. Tapi Alhamdulillah lah mas daripada rak kerjo 

butuhe akeh nggo nambah-nambah penghasilan. 

Peneliti : Ooo… nggeh mpun nggeh bu‟, mater suwun sanget. Pareng 

nggeh bu‟? 

Reswanti : Nggeh mas. Monggo. 
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Wawancara ini pada tanggal 11 Oktober 2012 sebagai Penelitian tentang 

usaha perempuan pemecah batu ini kepada Bapak Hartoyo selaku kepala desa 

Rebug kecamatan Kemiri kabupaten Purworejo di rumahnya di desa Rebug kec. 

Kemiri Kab. Purworejo dan menanyakan pendapatnya tentang usaha memecah 

batu di desa nya. 

Peneliti  : Pak, saya tanya bagaimana pendapat tentang usaha perempuan 

memecah batu di desa Rebug ini? 

Hartoyo : Wong nggepuk watu neng deso kene wis ono kek mbiyen, kek 

aku cilik yo wes ono, siki mending regane sak kubik tekan satus 

ewu… laa mbiyen mung telung puluh ewu. Nek ngopow neng deso 

kene akeh wong nggepuk watu soale neng deso rebug kan rak ono 

sawah, onone kali.  Nek soal kehidupan keluargane wong-wong 

nggepuk watu yo urippe mung pas pasan. Nek ono bantuan-

bantuan seko pemerintah biasane keluarga keluarga kui 

diprioritaske entuk, koyo RASKIN, BLT po Jamkesmas 

Peneliti : Berarti istilahnya keluarga pemecah batu niku masih kekurangan 

nggeh pak? 

Reswanti : Yow ngoten niku mas. 

Peneliti : Ada tidak pak upaya dari pemerintahan desa kangge majuke 

warga warga sing kekurangan niku kususipun keluarga pemecah 

batu nik. 

Hartoyo  : wonten si mas, kolo ndisik pas lurahe sak darenge kulo niku ning 

desa niki di kek i bantuan sangking pemerintah niku wujude seekor 

kambing kangge tiap-tiap keluarga-keluarga sing kekurangan niku. 

Maksude masarakate ben usaha podo ternak tapi tekan siki kethok 

e rak kanggo nggawe, rak ono hasile. 

Peneliti  : Kembali soal perempuan pemecah batu pak? Menurut bapak 

sesuai tidak hasil dari usaha memecah batu dengan pengorbanan 

yang dikeluarkan untuk usaha ini? Laa pripun nggeh pak, kan niku 

perempuan kok kerjanya bisa dibilang kasar gtu yang sebenarnya 

luwih pas nek di kerja e laki-laki? 
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Hartoyo : nek menurut aku pribadi nggeh mas usaha nggepuk watu hasile 

yow tidak sesuai dengan pengorbananane tow mas, disawang ae 

wis kethok. Kerjo abot ngunu hasille rak sepiro o. Nek masalah 

kerja kasar pancen luwih cocok nek di kerja e wong lanang tapi 

aku rak kaget kox mas nek kui di kerja e wong wedok, neng rebug 

lor yow akeh wong wedok sing kerjo proyek kerjo kuli bangunan 

ngunuw kui karo wong lanang-lanang. Delok wae samben isuk 

podo nunngu truk proyek neng pinggir ndalan. Intine siki wong 

wedok kerjo profesi kerjonane wong lanag lumrah-lumrah wae. 

Balik maning neng butuhe wong urip ki akeh pow maneh urip neng 

ndeso golek kerjanan sing penek angel. Nek kulo dadi pamong bisa 

ne mung ngusahake piye carane masarakate biso makmur sebatas 

nopo sing iso aku kerja e. 

Peneliti : ya udah pak mungkin itu saja yang saya tanya kan tentang usaha 

perempuan pemecah batu niku. Matur suwun sanget nggeh pak? 

Hartoyo : Nggeh mas, monggo. 
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Wawancara ini pada tanggal 11 Oktober 2012 sebagai Penelitian tentang 

usaha perempuan pemecah batu ini kepada Bapak Slamet selaku Bayan desa 

Rebug kecamatan Kemiri kabupaten Purworejo 

Peneliti  : Bagaimana pendapat bapak tentang perempuan yang bekerja 

sebagai pemecah batu di desa ini? 

Slamet : Menurut saya perempuan pemecah batu di desa Rebug ini 

merupakan sosok dari warga desa Rebug ini yang pekerja keras, 

tidak mau berpangku tangan. Mereka mau memanfaatkan potensi 

alam di desa Rebug ini secara baik. 

Peneliti : Apakah menurut bapak usaha perempuan pemecah batu ini tidak 

merusak lingkungan? 

Slamet : Menurut saya tidak ada dampak yang sangat terlihat dari adanya 

pengambilan batu di sungai Bedono ini karena ada kesadaran dari 

para perempuan pemecah batu yang mengambil batu tidak di 

sekitar pinggir sungai yang dekat dengan tebing, tetapi mereka 

mengambil di tengah sungai walaupun mereka harus berendam di 

air yang kotor. 

Peneliti : Apakah dari pemerintahan desa mengenakan sejenis pajak atas 

usaha ini? Maksudnya adakah pemasukan untuk desa dari usaha 

ini? 

Slamet : Kalau dari usaha ini tidak ada mas, mungkn dari adanya usaha ini 

pemasukan desa dari TPR yang dikenakan kepada kendaraan roda 

4 yang masuk kedesa saat masuk jalan desa membeli pecahan batu 

tersebut. 

Peneliti : Bagaimana pendapat bapak tentang keluarga perempuan pemecah 

batu? Apakah keluarga-keluarga tersebut bisa di katagorikan 

keluarga kurang mampu? 

Slamet : Yam mas, hal ini dapat dilihat dari adanya bantuan-bantuan dari 

pemerintah seperti BLT, Raskin ataupun Jamkesmas yang 

diperoleh semua keluarga perempuan pemecah batu. 
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Peneliti : Ada tidak usaha dari pemerintah desa untuk memajukan usaha 

ini? 

Slamet : Sejauh ini belum ada mas, tetapi dengan pembangunan desa 

seperti pengaspalan jalan memudahkan para pembeli untuk 

membeli pecahan batu, sehingga hasil penjualan dapat lebih 

optimal dengan adanya jalur jalan yang baik. 

Peneliti : Ya udah pak Slamet terimakasih banyak atas waktunya. 
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Wawancara ini pada tanggal 12 Oktober 2012 sebagai Penelitian tentang 

usaha perempuan pemecah batu ini kepada Bapak kinuk selaku Tokoh masyarakat 

desa Rebug kecamatan Kemiri kabupaten Purworejo. 

Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang usaha perempuan pemecah 

batu di desa Rebug ini? 

Kinuk : Menurut saya perempuan pemecah batu di desa Rebug ini bisa di 

katagorikan perempuan perkasa. Mereka bekerja kasar yang 

sebenarnya lebih pantas dilakukan oleh kaum laki-laki. 

Peneliti : Mengapa banyak di desa ini perempuan-perempuannya mau 

bekerja kasar sebagai pemecah batu ? 

Kinuk : Banyak hal yang melatarbelakangi mereka melekukan usaha 

tersebut, di antaranya kebutuhan hidup mereka yang tidak atau 

belum terpenuhi dari penghasilan suami, terpengaruhnya dari 

perempuan lain yang bekerja sebagai pemecah batu sedagkan 

dirinya menganggur dan faktor dari lingkungan geografis desa 

Rebug sendiri yaitu wilayah Rebug yang wilayah tidak ada 

persawahan juga adanya Sungai Bedono yang membelah desa 

rebug ini.  

Peneliti : Ada tidak pola perkembangan usaha ini dari segi mereka 

melakukan usaha? 

Kinuk : Dari  dulu sama saja mas, mereka mencari batu seukuran kepalan 

tangan dengan berendam disungai, setelah itu ada beberapa 

perempuan yang mengepulnya dulu di sungai ada pula yang 

langsung membawa pecahan batu ke lokasi pemecahan batu setelah 

itu memecah dengan palu dengan bantuan alat jepit. Setelah itu 

menunggu pembeli datang ke lokasi usaha tersebut tanpa 

menawarkan pecahan batu tersebut. 

Peneliti : Bagaimana dengan suara kebisingan yang terjadi saat perempuan 

pemecah batu melakukan usahanya. Apakah pekerjaan tersebut 

tidak mengganggu warga lain di sekitar mereka bekerja. 
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Kinuk : Saya rasa tidak mas, warga sekitar sudah terbiasa dengan hal ini. 

Lagian suara yang titimbulkan juga tidak terlalu keras sehingga 

tidak mengganggu warga lain disekitar mereka bekerja. 

Peneliti : Ya udah pak mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. 

Kinuk : Ya mas sama-sama. 
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Wawancara ini pada tanggal 12 Oktober 2012 sebagai penelitian usaha 

perempuan pemecah batu ini kepada Mbah Ton (63 tahun) yang merupakan 

perempuan pemecah batu tertua saat memecah batu di desa Rebug kecamatan 

kemiri kabupaten Purworejo. 

Peneliti  : Mbah? Badhe tanglet niki mbah? 

Mbah Ton : Nggeh mas, pripun? 

Peneliti : Njenengan nopo kok purun kerjo nggepuk watu koyo niki? 

Mbah Ton : yaaa… sing penting kerjo mas nggo nambah-nambah tuku beras 

nggo mangan timbang neng ngumah wae klentrak-klentruk rak 

ngopo-ngopo. 

Peneliti  : Nopo tesik kuat mbah kerjo koyo niki? Nek nggendong watu 

seko kali kan abot mbah? 

Mbah Ton : hehehe… Pun bioso mas, yo noko sithik ben rak abot.  

Peneliti : Noko sithik pripun? 

Mbah Ton : Nek liyane podo nggo dempo gedhe le nggendong, simbah paling 

nggo dempo cilik nek rak ya nggo ember cilik. Sing penting kan 

tlaten. 

Peneliti : Mboten ndamel kerjo liyane? 

Mbah Ton : laa kerjo nopo mas? Sawah rak nduwe? Sing penting kerjo lah 

mas, selagi awak tesik sehat lan kuat. 

Peneliti : Wah salut kulo kaleh njenengan mbah. Nggeh mpun nggeh mbah 

matur nuwun sanget. 

Mbah Ton : Nggeh mas. 
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Wawancara ini pada tanggal 12 Oktober 2012 sebagai penelitian usaha 

perempuan pemecah batu ini kepada ibu Siis (35 tahun) yang merupakan 

perempuan pemecah batu termuda saat memecah batu di desa Rebug kecamatan 

kemiri kabupaten Purworejo. 

Peneliti  : Bu‟? Badhe tanglet-tanglet sekedhik angsal bu‟? 

Siis  : Monggo mas, pripun? 

Peneliti : Njenengan nopo kok purun kerjo nggepuk watu koyo niki? 

Siis : walah… butuhe akeh mas kerjo opo wae dilakonilah sing penting 

halal, nek ngandal e bojoku thok sing kerjane serabutan paling 

mung biso mangan laa keperluan liane piye jal? 

Peneliti : Laa ibu kan tesik nom kok mboten ndamel kerjo liyane? 

Siis : Anak-anaku tesik cilik mas nek ditinggal-tinggal nangis. Nek 

kerjo nggepuk watu kan biso nyambi ngemong anak. Daripada 

neng ngumah mending kerjo koyo iku biso ngemung ngumpul 

mbek tonggo-tonggo kerjo nggepuk watu bareng. 

Peneliti : Laa nek misal anak e wis gedhe biso dolan dewe opo meh kerjo 

liyane bu‟? 

Siis : Duko mas, rung ngerti. Nek ono kerjaan liyane sing luwih enak 

yow kerjo liyo. Iki kan kerjo nggepuk watu mung kerjo sambilan, 

rak ono sing ngatur dadi bebas hasille yo lumayanlah nggo tambah-

tambah jajan anakku.hehehehe 

Peneliti : Tapi kan kerjo koyo niki kerjo kasar bu‟? luwih cocok nek 

dikerja‟e wong lanang? 

Siis : Yo iyo si mas, tapi kan masyarakat neng kene wis kerjo koyo iki 

kek mbiyen dadi yow bioso lumrah-lumrah wae. 

Peneliti : Emang hasille sebanding bu‟dengan pengorbanane le kerjo? 

Siis : Pendapate wong bedho-bedho, tapi nek menurutku orak 

sebanding, kerjo panas-panasan, abot awak kesel paling sedino 

mung enthuk 15ewu. Tapi nek pas konco-konco liyane pada kerja 

bareng dadi semangat. 

Peneliti : Maksudte pripun bu‟? 
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Siis : hehehe… nggeh niku, misal nyemplung kali nggolek watu nek 

liyane wis enthuk watu nggendong menduwur tapi koyo awakku 

durung kebak dempone kan dadi motivasi piye carane ben ndang 

nggendong watu munngah. Nek pas nggolek watu pa nggepu watu 

koyo iki bisa nyambi ngrumpi mbek guyon. Dadi kan awak kesel 

lumayan ilang. 

Peneliti : hehehe… nggeh mpun nggeh bu‟. Monngo dilanjut e le kerjo. 

Matur suwun sanget. Ngapuntenne nek nyelo ngganggu wektu ne 

njenengan. 

Siis : Nggeh mas, mboten nopo-nopo. 
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Wawancara ini pada tanggal 12 Oktober 2012 sebagai penelitian usaha 

perempuan pemecah batu ini kepada mbah Ratemi (62 tahun) saat memecah batu 

di desa Rebug kecamatan kemiri kabupaten Purworejo. 

Peneliti : Mbah? Nggepuk watu koyo niki sak wulan paling angsal pinten 

kubik mbah? 

Ratemi : Nggak mesti mas, biasane nek ra ngoyo sedino paling sak wolon. 

Peneliti  : Sakwolon niku pinten mbah? 

Ratemi : 8 dempo. 

Peneliti : Sak kubik kan 64 dempo, berarti 8 dino entuk sak kubik? 

Ratemi : Yow kurang luwih sak munu, semingguanlah enthuk sak kubik. 

Peneliti : Ooo ngoten berarti sak wulan kurang luwih enthuk 4 kubik? 

Ratemi : 3 kubik tkan 4 kubik an mas,,, kan butuh wektu nggo nggolek 

watu neng kali…. 

Peneliti : Ooo nggeh mpun mbah? Matur suwun. 

Ratemi : Nggeh mas. 
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Wawancara ini pada tanggal 13 Oktober 2012 sebagai penelitian usaha 

perempuan pemecah batu ini kepada mbah Tiyah (58 tahun) saat memecah batu di 

desa Rebug kecamatan kemiri kabupaten Purworejo. 

Peneliti : Sugeng siang mbah? 

Tiyah  : Nggeh mas. 

Peneliti : Badhe tanglet-tanglet sakedhik angsal mbah? 

Tiyah  : Nggeh monggo. 

Peneliti : Niki nggepuk watu sedinten angsal penghasilan pinten mbah? 

Tiyah  : wah………. Sedino paling sepuluh ewu tekan limolas ewu mas. 

Peneliti  :  Mboten ndamel kerjo liyane mbah sing penghasilane 

luwih kathah. 

Tiyah : mboten lah mas, nek kerjo nggepuk watu koyo iki biso di sambi 

kerjaan umah liyane. 

Peneliti : Buka warung nopo ternak ngoten mbah? 

Tiyah : wah rak nduwe modal mas. Hehehehe 

Peneliti : Harapane seko usaha niki nopo mbah? 

Tiyah : Yow regone nek biso ojo mung satus ewu sak kubik, nek biso 

mundaklah. Dadi kan penghasilan wong-wong sing nggepuk watu 

yow meningkat. 

Peneliti : Kan wis mundak, terakhir sak ngerti kulo kan mung 80 ewu siki 

100 ewu? 

Tiyah : hehehe nek biso mundak neh. 

Peneliti : nggeh mpun mbah mugo-mugo ono pengerten seko tukang tuku 

gephuk an watu iki dadi regone mundak. 

Tiyah : amin. 

Peneliti : nggeh mpun nggeh mbah, matur suwun? 

Tiyah : nggeh ms. 
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Wawancara ini pada tanggal 15 Oktober 2012 sebagai penelitian usaha 

perempuan pemecah batu ini kepada Ibu Uus (52 tahun) dan Ibu Roimah (36 

tahun) saat mencari batu di Sungai Bedono di desa Rebug kecamatan kemiri 

kabupaten Purworejo. 

Peneliti : Bu‟ susah e wong nggepu watu niku nopo si bu‟? 

Uus : Paling yow kepanasen nek pas musim panas, wedi banjir nek pas 

musim rendeng. 

Roimah : he eh mas, gatel mas, nek pas nggolek brangkal le kungkum 

kesuwen neng kali sing butek, apamaning le nggendong brangkal 

munggah seko kali abot te pol. 

Peneliti : Abote pirang kilo tow bu‟? 

Roimah : Kurang luwih 30tkan 50kiloan. 

Peneliti : Laa ben rak kepanasen piye bu‟? 

Uus : Yoo nganggo topi terus nggo klambi lengen dowo. 

Peneliti : Laa ben rak gatel-gatel? 

Roimah : Yow nek wis gatel yow di obati nganggo obat gatel, nek ngurangi 

nopo nyegah paling bar kungkum bali tekan umah langsung di 

bilas adus sing resik. 

Peneliti : Nek masalah abot te watu kui piye bu‟? 

Uus : Nek abot wis resiko, ngurangi abot yow digendong. Dalan 

munngah seko kali digawe nggo kandi di isi pasir. 

Roimah : nek dalan seko kali penak lo mas mending tkan nduwur tak 

unggahke pit terus di tuntun opow di muat nggo grobak. 

Peneliti : Laa emang dalan ne rusak banget po piye to bu‟? 

Roimah : He eh mas, mung dalan setapak nanjak rak iso di lewati pit pow 

grobag. 

Peneliti : Nopo mboten podo kerjasam nggawe dalan munggah ben penak 

le nggowo watune? 

Roimah : Pengine ngunu mas, tapi kan kui kan lewat lemahe wong akeh rak 

mung siji dadine tetep rak enthuk nek lemahe digawe dalan rodo 

ombo nggo lewat grobak. 



25 

 

 
 

Peneliti : Nggeh mpun nggeh bu‟. Matur suwun sanget? 

Keduanya : Nggeh mas. 

 

Wawancara ini pada tanggal 15 Oktober 2012 sebagai penelitian usaha 

perempuan pemecah batu ini kepada Ibu Painten (49 tahun) dan Ibu Rosidah (48 

tahun) saat bekerja memecah batu di desa Rebug kecamatan kemiri kabupaten 

Purworejo. 

 

Peneliti  : Bu‟ kalau kerja memecah batu seperti ini apakah kebutuhan sudah 

terpenuhi? Apakah ibu sudah tidak melakukan hutang? 

Paintem : Ngagem basa jawa mas. Hehehe..? 

Peneliti : Hehehehe… nggeh bu‟, ngoten lo. Nopo ibu nek sampun ndamel 

kerjo nggepuk watu kebutuhane mpun kecukupan lan mboten kudu 

utang teng tiyang? 

Painten : Nggeh tesik kurang mas dereng kecukupan. Nek utang, paling 

yow utang neng warung biasane utang beras mbek janganan nek 

pas rax nyekel duwit blas. 

Rosidah : Nek kulo utang kredit mas njupuk klambi po kathok terus koyo 

alat-alat dapur yow sing soblog, wajan, gelas, sendok, piring lan 

liyo-liyone, biasane mingguan le mbayar limangewu sekali nyicil, 

laa meh tuku cash rak nduwe duwit nggo mangan mbi sekolah ke 

anak wae kadang pas-pasan. Aku rak wani utang gedi-gedi po 

maneh utang neng bank kecuali pas kepepet entuk musibah po 

butuh tenan tapi nek iso utang sedulur mending utang sedulur. 

Peneliti : Berarti onone usaha nggepuk watu iki lumayan nggeh bu‟? 

kangge nambah-nambah butuhe rumah tangga. 

Painten : yo ngggeh to mas. Mesak ke bojo nek opo-opo sambate wong 

lanang.  

Rosidah : Nggeh mas, aku wis tahunan kerjo koyo niki hasile yo lumayan. 

Peneliti : Laa kewajibane ibu-ibu dadi ibu rumah tangga pripun? 
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Rosidah : paling tangi isuk ngliwet, nggawe kopi pak e sak durunge 

mangkat kerjo, nyiap e sarapan anak mangkat sekolah. Bar kui 

asah-asah terus nyemplung neng kali nggolek watu. 

Painten : Podo wae mas. Aku yow ngono. Nek sore terus asah-asah karo 

nyapu latar. Kadang anak e yow tak kon nyapu. 

Peneliti : Nggeh mpun bu‟. Matur nuwun sanget, pareng? 

Keduanya : Nggeh mas… monggo. 
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Wawancara ini pada tanggal 18 Oktober 2012 sebagai penelitian usaha 

perempuan pemecah batu ini kepada ibu Tursinah (37 tahun) yang merupakan 

perempuan pemecah batu berpenghasilan tertinggi. Wawancara ini saat memecah 

batu di desa Rebug kecamatan kemiri kabupaten Purworejo. 

Peneliti : Sugeng siang bu‟? 

Tursinah : Sugeng siang mas, pripun? 

Peneliti : Ngoten lo bu‟? kulo kan kolo wingi mpun tanglet-tanglet ndata 

sedoyo wong wedok sing kerjo nggepuk watu teng deso Rebug 

niki. Ibu niku pendapatanne per bulan paling duwur tinimbang 

pekerja liane, niku kenopo to bu‟? 

Tursinah : Wah… terus terang mawon mas kulo le kerjo ngoyo pancen 

bener-bener kerjo fokus nek kerjaan niki. Kulo kadang nglembur 

nek mbengi nggo lampu teplok nek pas terang. Opo maneh kali 

mbek aku le kerjo kan cedak dadine kan luwih cepet ngunggahke 

watu seko kali timbang liyan-liyane. Kadang le payu paling keri 

mergo nggon aku kerjo kene luwih adoh seko dalan dadine 

tumpukan watu pecahanku nggepuk watu ngumpul ngasi kubik an 

lan nek pas pecahan watune ngumpul akeh tambah semangat le 

kerjo. hehehehe 

Peneliti : Lawak awak e nopo rak kesel bu‟ kerjo awan mbengi ngunu? 

Tursinah : Yo kesel mas, tapi mumpung jek lumayan nom jek kuat anak wis 

SMP dadine rak pati ngopeni banged-banged koyo mbiyen pas 

cilik. Koyo aku luwih leluasa kerjo tanpa beban nggo nyukupi 

kebutuhan keluarga. 

Peneliti : Ibu seneng ndamel kerjo koyo niki. 

Tursinah : kerjo opo wae disenengi lah mas, opo maneh nek pas watune 

payu tompo duwit… tambah seneng… hehehehe 

Peneliti : hehehehe… Nggeh mpun bu‟ matur suwun sanget. 

Tursinah : Nggeh mas. 
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Wawancara ini pada tanggal 18 Oktober 2012 sebagai penelitian usaha 

perempuan pemecah batu ini kepada ibu Miskinah (43 tahun) yang merupakan 

warga sekitar perempuan pemecah batu bekerja di desa Rebug kecamatan kemiri 

kabupaten Purworejo. 

Peneliti : Sugeng siang bu‟? 

Miskinah : Sugeng siang mas? 

Peneliti : Ibu‟ kok mboten ndamel kerjo nggepuk watu? Kan sekitar mriki 

katah bu‟ tiyang engkang kerjo nggepuk watu? 

Miskinah : Mboten angsal kaleh suami mas. Lagian anak-anak e tesik alit. 

Ndisik kulo sempet njajal kerjo nggepuk watu lagi pirang dino 

awak e loro-lora kabeh tkan saiki wis rak maneh-maneh. 

Peneliti : Suoro seko ibu-ibu le mecah watu nopo mboten ngganggu warga 

sekitar mriki bu‟. 

Miskinah : ah mboten ah mas suarane yo rak seru-seru banget, malah dadi 

rak sunyi nek ono wong kerjo nggepuk watu.hehehehe 

Peneliti : ooo nggeh mpun suwun nggeh bu‟?. 

Miskinah : Nggeh mas. 
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Wawancara ini pada tanggal 8 Desember 2012 kepada ibu Bero (48 tahun) 

dan ibu Mes ( 38 tahun ) saat mereka bekerja memecah batu di lokasi pemecahan 

batu mereka bekerja di desa rebug kec. Kemiri Kab. Purworejo. 

Peneliti : Bu‟ bade tanglet? Njenengan ngertos tahap-tahap mundak rego 

watu perkubik e mboten bu‟? 

Mes  : Maksudte pripun mas ? 

Peneliti : Maksudte ngoten bu‟. Kan siki rego split perkubik e tkan satus 

ewu. Laa sak durunge stus ewu kui sak durunge piro? Opo mundak 

tiap tahun? 

Mes : Mboten mundak tiap tahun. Lek Bero? Sakdurunge rego split 

satus ewu ki pira ya sak kubik e? Ndak 60 ewu? 

Bero : Dudu Mes sak durunge ki 80ewu ndisik. 

Peneliti : Tahap-tahap mundak e prpun bu. Sekitar tahun pinten? 

Bero : Tahun 2000 regane ki 50 ewu perkubik tekan siki tahun 2012 

regane 100 ewu. Mundak e seko 50 ewu terus 60 ewu bar kui 80 

ewu, awal tahun 2012 iki mundak 100 ewu. 

Peneliti : Hmmmm.. berarti mboten mundak tiap tahun nggeh bu‟? 

Bero : Mboten mas, malah mbiyen jamane mbah ku nggepuk watu tahun 

80‟an regane mung rong ngewu mangatus. 

Peneliti : Pas jaman-jaman krisis moneter tahun 98‟an kae mundak rak bu‟. 

Bero : He eh, tapi aku lali mundak piro sing jelas mundak e akeh. Nek 

rak salah pas jaman bar krisis kae mundak seko 25ewu tkan 50ewu. 

Peneliti : Oooo… nggeh mpun bu‟. Matur suwun sanget. 

Keduanya : nggeh mas,  

 

 

 

 

 


