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 SARI 
 

Sofianto, Aris. 2013.Sosialisasi Anak Untuk Kelangungan Usaha Mebel (studi 

kau pada keluarga pengusaha mebel di Desa Karanggondng, Kecamatan 

Mlonggo, Kabupaten Jepara). Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu 

Sosial,Universitas Negeri Semarang. Pembimbing IHartati Sulistyo Rini, S. Sos, 

M. A, pembimbing II Nurul Fatimah, S. Pd, M. Si. 
 

Kata Kunci: Industri mebel, , Kelangsungan usaha, Pengusaha, Sosialisasi 

anak.  

 Usaha mebel di Desa Karanggondang adalah usaha milik sendiri yang 

di teruskan kepada anakknya dan lama kelamaan menjadi usaha turun temurun 

pada awal munculnya oraang Karanggondang membuat mebel di gunakan 

hanya untuk kebutuhan pribadi tidak dijual belikan kepada orang lain dan 

masih menggunakkan alat yang masih tradisional tidak manggunakan 

mesinseiring kemajuan zaman dan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak 

maka orang Karanggondang membuat mebel untuk di jual, dan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana 

perkembangan usaha mebel di Desa Karanggondang (2) bagaimana sosialisasi 

anak untuk melanjutkan usaha mebel di Desa Karanggondang (3) bagaimana 

kekuatan dan hambatan yang dihadapi oleh keluarga pengusaha mebel di Desa 

Karanggondang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana cara sosialisasi orangtua kepada anak untuk kelangsungan usaha 

mebel di Desa Karanggondang. 

Penelitian ini menggunakanmetode kualitatif. Lokasi penelitian berada 

di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Subjek 

penelitian adalah para pengusaha mebel sedangkan informannya adalah 

perangkat Desa, mantan pengusaha mebel dan anak pengusaha mebel. 

Pengumpulan data memakai observasi, wawancara, dokumentasi. Validitas 

data memakai teknik triangulasi. Analisis data memakai metode analisis data 

kualitatif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan mebel di Desa 

Karanggondang pada saat krisis moneter menyebabkan usaha mebel di jepara 

khususnya di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo karena mata uang 

yang digunakan adalah dolar dan didukung adanya  JTTC (Jepara Trade 

andTouris Center) yang berfungsi sebagai pusat informasi promosi komuditas 

produk Jepara. Sosilialisasi anak untuk melanjutkan usaha keluarga dengan 

cara melakukan alih generasi dengan cara anak diajari orang tua dari belajar 

membuat mebel sampai manajemen, anak diajari bagaimana cara menyerut 

kayu, menggergaji sampai membuat mebel sendiri sampai manajemen 

keuangan. Pola sosialisasi untuk kelangsungan usaha mengedepankan aspek 
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demokratis karena mengedepankan aspek pendidikan dalam melatih anak-

anaknya metode ini menggunakan penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk 

mengerti mengapa perilaku tertentu dapat diharapkan.Kekuatan dan kendala 

yang dihapai oleh para pengusaha mebel adalah orangtuanya memberi 

pelajelasan mengenai usaha mebel dan anak bisa mengelola usaha mebel, 

sedangkan hambatannya adalah anaknya lebih memilih sekolah dibandingkan 

meneruskan usaha dan anaknya pergi merantau. 

Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa (1) Perkembangan 

usaha mebel di Desa Karanggondang telah mengalami berbagai perubahan, 

yang dulunya non konvensional sekarang sudah konvensional, dulu mebel 

hanya sebagai pewarisan secara turun temurun, secara otodidak dan sekarang 

sudah dilakukan secara profesional.(2) Kelangsungan usaha mebel dapat terus 

berkembang karena merupakan usaha turun-temurun dari generasi ke generasi. 

Sosialisasi pengusaha mebel dalam menjaga kelangsungan usaha mebel adalah 

dengan cara, melakukan alih generasi, seperti anak diberi penjelasan terhadap 

bagaiman cara mengolah kayu memproduksi kayu sampai menjual mebel. 

Proses alih generasi ini dilakukan agar usaha yang dirintis oleh keluarga dan 

dapat dilanjutkan serta dikembangkan oleh generasi berikutnya.Sosialisasi 

pengusaha mebel dalam menjaga kelangsungan usaha mebel adalah dengan 

cara melakukan usaha dengan mengedepankan aspek demoklratis karena 

mengedepankan aspek pendidikan dalam mendidik anaknya dengan 

menggunakan penjelasan diskusi, dan penalaran untuk mengerti terhadap 

perilaku yang diharapka(3) Pendukung kelangsungan usaha mebel adalah 

Keinginan orangtua supaya usaha tidak jatuh ketangan oranglain, Minat anak 

yang besar terhadap usaha mebel, dan lingkungan Desa yang mendukung (4) 

Penghambat adalah anak nya pengusaha memilih sekolah ke luar daerah, 

Anaknya merantau keluar daerah, anak memilih pekerjaan lain, usaha mebel 

yang bangkrut. Saran dari penulis merekomandasikan dalam penelitian adalah 

(1) Anak anak para pengusaha mebel yang disekolahkan selain memiliki 

ketrampilan, sebaiknya orangtua pengusaha mebel juga membekali anaknya 

dengan pendidikan yang baik sehingga dapat mengelola usaha dengan 

manajemen yang lebih baik (2) Pemerintah hendaknya memdukung proses 

sosialisasi, yaitu dengan cara memberikan pelatihan mebel dan sekolah mulai 

dari SD sampai SMA memberi mata pelajaran muatan lokal yaitu seni ukir 

biar anak bisa membuat mebel biar mebel berkembang terus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keluarga merupakan suatu unit sosial atau kelompok–kelompok sosial 

terkecil dalam suatu organisasi keluarga, karena keluarga merupakan kelompok 

sosial yang utama dan pertama di dalam kehidupan manusia. Keluarga adalah 

suatu kesatuan sosial yang terkecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang diawali 

oleh pernikahan. Ikatan keluarga biasanya didahului dengan adanya 

perkawinan. Meskipun seorang laki-laki dan perempuan sudah tinggal bersama 

di dalam satu rumah, namun jika belum didahului perkawinan belum dapat 

dikatakan sebagai keluarga. Ada beberapa faktor seorang individu membentuk 

keluarga, diantaranya. Untuk memenuhi kebutuhan biologis dan seks, untuk 

memenuhi kebutuhan sosial, status penghargaan, dan sebagainya, untuk 

pembagian tugas misalnya, mendidik anak, mencari nafkah dan sebagainya, 

dan demi hari tua kelak yaitu pemeliharaan di hari tua, artinya setelah anak 

dewasa anak  berkewajiban untuk memberikan kasih sayang kepada orang tua 

(Suwardiman, 1989:121). 

Fungsi keluarga pada dasarnya ada tiga pokok dasar yang mendasari 

fungsi dari keluarga, yaitu fungsi biologis, fungsi afeksi dan fungsi 

sosialisasi. Funsi biologis merupakan tempat lahirnya keturunan, fungsi 

afeksi terjadi dari hubungan rasa cinta dalam yang menjadi dasar perkawinan, 

dari hubungan ini lah lahir hubungan persaudaraan.Hubungan afeksi ini 

merupakan hubungan yang paling utama dalam membentuk kepribadian 
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anak, fungsi sosialisasi, merupakan suatu fungsi di mana keluarga sangat 

berperan dalam membentuk kepribadian anak melalui interaksi sosial anak 

mempelajari tingkah laku nilai–nilai dalam masyarakat (Khaeruddin, 

2002:48-49). 

Seiring perkembangan jaman fungsi–fungsi tersebut mengalami 

perubahan ditandai sebuah peningkatan aktivitas di luar rumah, diantaranya 

adalah aktivitas ekonomi. Pada awalnya fungsi ekonomi hanya dilakukan di 

dalam keluarga sendiri yaitu dengan melakukan produksi dan pembuatan 

barang–barang dilakukan semuanya dalam keluarga sendiri, seiring 

perkembangan jaman bahwadiketahui bahwa pabrik–pabrik telah mengambil 

alih semua produksi barang.  

Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

menjadi barang setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi barang 

jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. 

Sama halnya dengan mebel di Desa Karanggondang. Mebel merupakan 

perlengkapan rumah yang mencakup semua barang, seperti kursi, meja, dan 

lemari.  

Pengusaha mebel merupakan pemilik semua perlengkapan dari alat–

alat produksi, sampai tempat buat memproduksi. Sebagai pemilik perusahaan 

mebel pengusaha memperkerjakan sejumlah orang untuk menjalankan 

usahanyapengusaha tidak mungkin bekerja sendiri.Pengusaha selalu 

memanfaatkan dan memperkerjakan orang lain baik secara langsung maupun 

tidak langsung, karena pengusaha berkuasa penuh atas usaha yang di 
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milikinya termasuk menentukan target yang harus dipenuhi jika ada pesanan 

banyak. 

Jepara termasuk desa produksi mebel, karena banyak mebel terdapat di 

Jepara.Menurut sejarah pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat terdapat 

seorang patih bernama Sungging Badarduwung yang berasal dari Campa 

(Kamboja) ternyata seorang ahli memahat pula. Sampai kini hasil karya Patih 

tersebut masih bisa dilihat di komplek Masjid Kuno dan MakamRatu 

Kalinyamat yang dibangun pada abad XVI.Keruntuhan Kerajaan Majapahit 

telah menyebabkan tersebarnya para ahli dan seniman Hindu ke berbagai 

wilayah paruh pertama abad XVI. Di dalam pengembangannya, seniman-

seniman tersebut tetap mengembangkan keahliannya dengan menyesuaikan 

identitas di daerah baru tersebut sehingga timbulah macam-macam motif 

kedaerahan seperti : Motif Majapahit, Bali, Mataram, Pajajaran, dan Jepara 

yang berkembang di Jepara hingga kini. (http://www.gojepara.com/id) 

Di Desa Karanggondang pada mulanya usaha mebel ini adalah usaha 

milik sendiri yang di teruskan kepada anaknya dan lama kelamaan menjadi 

usaha turun temurun.Sepert usaha milik Pak Podro, yang diwariskan pada 

anaknya yaitu Pak Hardiyoso lama-lama usaha tersebut menjadi milik usaha 

Pak Hardiyoso.Pada awal munculnya oraang Karanggondang membuat mebel 

digunakan hanya untuk kebutuhan pribadi tidak dijual belikan kepada orang 

lain dan masih menggunakkan alat yang masih tradisional tidak mnggunakan 

mesin, seiring kemajuan zaman dan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak 

http://www.gojepara.com/id
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maka orang Karanggondang membuat mebel untuk dijual, dan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya 

Adapun proses perkembangan usaha mebel di Desa Karanggondang 

pada awal tahun 1970an masyarakat Desa Karanggondang membuat mebel 

hanya digunakan  secara pribadi dengan menggunakan alat tang masih 

tradisional tidak menggunakan mesin seperti sekarang ini.Puncak kejayaan 

mebel di Desa Karanggondang yaitu pada saat Indonesia sedang mengalami 

laju inflasi yang sangat tinggi dan tak terkendali, karena kebanyakan hail dari 

industri mebel dijual ke luar negri dengan menggunakan mata uang dolar. 

Stelah itu lambat laun dolar mengalami penuruan yang berdampak pada 

deflasi, pengusaha mebel pun juga mengalami penurunan sama seperti hal nya 

yang terjadi pada dolar tapi hal tersebut tidak memberikan rasa takut pada 

pengusaha mebel yang lainnya untuk tetap berusaha, demi terciptanya 

kelangsungan usaha mebel. 

Begitu juga di Desa Karanggondang, banyak mebel yang berdiri di 

Desa Karanggondang, basis dari usaha di Desa Karanggondang menggunakan 

basis keluarga karena dengan menggunakan basis keluarga terutama anak 

karena lebih besar dalam sebuah usaha, disamping itu pula keluarga berfungsi 

sebagai tenaga kerja yang cakap dan lebih menghemat biaya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

menulis judul“Sosialisasi Anak Untuk Kelangsungan Usaha Mebel (Studi 
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Kasus Pada Keluarga Pengusaha Mebel Di Desa Karanggondang, Kecamatan 

Mlonggo, Kabupaten Jepara)”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui: 

1. Bagaimana perkembangan usaha mebel di Desa Karanggondang ? 

2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh para pemilik mebel di Desa 

Karanggondang kepada anak-anak mereka untuk melanjutkan mbel 

tersebut? 

3. Apa sajakah hal-hal yang mendukung dan menghambat proses 

sosialisasi anak untuk kelangsungan usaha mebel tersebut? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui perkembangan usaha mebel di Desa Karanggondang. 

b. Mengetahui sosialisasi anak untuk melanjutkan usaha keluarga 

mebel di Desa Karanggondang. 

c. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh keluarga pengusaha mebel 

di Desa Karanggondang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoretis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya sosiologi dan 

antropologi.  

b. Manfaat praktis 

i. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

deskripsi mengenai sosialisasi anak pada keluarga pengsaha 

mebel di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo 

Kabupaten Jepara.  

ii. Dapat menjadi sumber penelitian selanjutnya terutama 

mengenai sosialisasi anak untuk kelangsaungan usaha. 

 

D. PENEGASAN ISTILAH  

a. Sosialisasi  

Sosialialisasi merupakan proses belajar, yaitu proses akomodasi 

dengan nama individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam 

dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya 

(Khairuddin 2002 : 63) 

 

b. Anak  

Anak menurut Undang–Undang No. 39 Tahun 1999, tentang hak Asasi 

Manusia adalah setiap manusia yang dibawah 18 (delapan belas) tahun 

dan belum pernah menikah, termasuk anak anak yangmasih ada dalam 

kandungan apabila hal tersebut untuk kepentingannya. 
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c. Kelangsungan Usaha 

Kelangsungan ini dapat diartikan perihal berlangsungnya suatu 

peristiwa (KBBI 2003: 563). Peristiwa ini mengenai usaha mebel. 

Sedangkan usaha diartikan sebagai kegiatan yang mengarahkan tenaga, 

pikiran, atau badan untuk mencapai sesuatu yang dimaksud, pekerjaan 

untuk mencapai suatu maksud (KBBI 2003: 1136). Dalam kontek ini 

difokuskan kepada anak untuk kelangsungan usaha mebel di Desa 

Karanggondang. 

d. Mebel  

Benda pakai yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia, bisa berupa kursi, meja, tempat tidur, dll. Bisa terbuat dari 

kayu, maupun yang lain. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DANLANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

Dari hasil berbagai penelitian yang dilakukan terdahulu, yang 

bertemakan kelangsungan usaha yang di lakukan oleh para ahli. Berbagai 

penelitian telah menghasilkan hasil–hasil teori yang telah dimanfaatkan 

dalam berbagai kajian. 

Hasil penelitian Herlifiana Dyah Ardhiyanti (2009), tentang 

kelangsungan usaha tenun Troso pada masyarakat desa Troso Kecamatan 

Pecanganan Kabupaten Jepara, bahwa hasil penelitiannya yaitu : 

kelangsungan usaha tenun Troso dapat terus bertahan serta berkembanang 

karena menenun merupakan usaha keluarga yang diwariskan dari generasi 

ke generasi, untuk menjaga kelangsungan usaha tenun Troso dengan cara : 

melakukan alih generasi, mengadakan pelatihan menenun, mengikuti 

pemeran tenun, pengembangan inovasi dan kreativitas, pengembangan 

kerja sama. 

Hasil penelitian Sovi Nursiyanti (2012), tentang perkembangan 

usaha industri kerajinan sapu glagah dan perannya dalam kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten 

Pemalang, bahwa hasil penelitiannya yaitu tentang kelangsungan industri 

sapu glagah untuk kelangsungan hiduup dan pemberdayaan 
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masyarakat.Dalam penelitian ini leih difokuskan keppada kariawan untuk 

kelangsungan usahanya. 

Persamaan penelitian dari Herlifiana Dyah Ardhiyanti dan Sovi 

Nursiyanti dengan penelitian ini adalah sama-sama mengarah kepada 

kelangsungan usaha dan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya, yang 

menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah proses sosialisasi pada anak untuk kelangsungan usaha. 

Konsep kewirausahaan sudah lama dikenal dalam kehidupan 

masyarakat di dunia.Pada abad 18 seorang ekonom Perancis, J. B. Say 

Moschhandreas (dalam FE Ubaya dkk:2005:5)  memperkenalkan istilah 

enterpreneur, karya Joseph Schumpeter, The Teory ofEconomic 

Development, pertama kali dipublikasikan di Jermanpada tahun 1911, 

merupakan toleransi ekonomi yang paling terkenal tentang peran usaha 

dalam pembangunan Ripsas (dalam FE Ubaya dkk:2005:5). Menurut 

Schumpeter, seorang wirausaha seorang yang sangat berbeda dengan 

kebanyakan orang (an exceptional person), seorang inovator revolusioner 

yang tidak saja tahu tentang tata cara produksi, namun dengan sifat 

inovatif tersebut selalu menciptakan disekuilibrium dalam perekonomian. 

Kewirausahaan merupakan suatu bidang lapangan kerja yang 

sangat luas, terbuka lebar bagi semua orang. Berwirausaha merupakan 

suatu bidang pekerjaan yang dapat di jadikan pilihan sesorang ketika mulai 

masuk kedunia kerja. 
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Seorang wirausahawan hendakanya berinovasi, mencoba–coba 

melakukan kombinasi untuk menciptakan hal–hal baru. Winarto (dalam 

http://library. binus.ac.id/ eColls/ /Bab2/2007-1-00108-MN-Bab%202.pdf) 

berpendapat bahwa  seorang pengusaha hendaknya memiliki kriteria 

sebagai berikut : 

a. Memiliki tanggung jawab, jika ingin berwirausaha harus mempunyai 

kenyakinan yang penuh, tidak setengah–satengah, fokus pada bidang 

yang di tekuninya, tidak terpengaruh dengan usaha yang lainnya. 

b. Memiliki konsistensi, seorang wirausaha harus mempunyai keyakinan 

penuh untuk usaha yang di rintisnya, dan seorang wirausaha harus 

berani menanggung resiko jika mengalami kegagalan. 

c. Bertindak efisien dan efektif, ini merupakan kunci keberhasilan bagi 

seorang wirausaha, karena membantu dalam membuat perencanaan 

dalam sebuah kegiatan. 

Menurut Kasali (dalam http://nasional.kompas.com/ 

read/2012/06/27/12173240/Rhenald.Kasali.Bukan.Franchise.yang.Tumbu

h.melainkan.Grobakchise), jika seorang wirausaha ini berhasil dalam 

usahanya, maka dalam menjalankan bisnis usahanya, maka harus 

memenuhi syarat–syarat seperti ini: 

a. Selalu melakukan inovasi dalam usahanya 

b. Mengerti pasaran (sasaran yang harus dituju) 

c. Panjang akal dalam mengelola usahanya. 

http://nasional.kompas.com/%20read/2012/06/27/12173240/Rhenald.Kasali.Bukan.Franchise.yang.Tumbuh.melainkan.Grobakchise
http://nasional.kompas.com/%20read/2012/06/27/12173240/Rhenald.Kasali.Bukan.Franchise.yang.Tumbuh.melainkan.Grobakchise
http://nasional.kompas.com/%20read/2012/06/27/12173240/Rhenald.Kasali.Bukan.Franchise.yang.Tumbuh.melainkan.Grobakchise
http://nasional.kompas.com/%20read/2012/06/27/12173240/Rhenald.Kasali.Bukan.Franchise.yang.Tumbuh.melainkan.Grobakchise
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Jika seorang wirausaha ingin sukses, maka harus mengembangkan 

sebuah kreatifitas, karena kreatifitas menciptan inovasi. Inovasi dan 

kreatifitas dalam produksi barang menciptakan ide–ide baru untuk 

mengembangkan sebuah usaha. 

Cara paling mudah dan murah seorang wirausaha dalam mulai 

usaha adalah melakukan usaha di rumah sediri, karena dalam melakukan 

uaha di rumah memiliki banyak keuntungan yang dapat diperoleh dalam 

mengembangkan usaha di rumah, keuntungan dalam berwirausaha di 

rumah diantaranya : 

a. Menghemat biaya, dalam usaha di rumah tidak perlu lagi ada biaya 

tambahan, seperti sewa tempat, karena sewa tempat merupakan 

salah satu biaya yang cukup besar yang harus di keluarkan oleh 

wirausahawan, apalagi tempat usahanya di tempat yang sangat 

strategis. 

b. Dekat dengan keluarga terutama anak, kepemilikan keluarga 

membantu besar dalam sebuah usahsa, karena keluarga berfungsi 

sebagai tenaga yang cakap.  

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dilaukan oleh sejumlah 

orang, dapat diketahui bahwa kelangsungan sebuah industri di lakukan di 

dalam lingkungan rumah, karena memiliki sebuah industri di rumah 

menghemat biaya, dan dekat dengan keluarga. Perbedaan penelitian ini 

yaitu mengetahui secara detail mengenai proses dan strategi sosialisasi 

dalam industri mebel untuk kelangsungan usaha. 
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B. Landasan Teori 

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses 

sosial, termasuk perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jaringan 

antara unsur–unsur sosial yang pokok. Proses sosial adalah pengaruh timbal 

balik antara berbagai dari segi kehidupan bersama, misalkan timbal balik 

antara hubungan ekonomi dan kehidupan politik (Soekanto:1990:20). 

Dalam mempelajari dan mengembangkan keilmuan terutama ilmu 

sosial, digunakan berbagai teori yang nantinya akan digunakan untuk 

menerangkan segala fenomena yang ada di sekeliling kita. Menurut Kerlinger 

(Singarimbun, 1987:30) teori adalah sebagai asumsi, konsep, kontak, definisi 

dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial agar dapat dipahami 

dan dapat diterangkan terutama pada fenomena sosial yang muncul pada 

perspektif sosiologi.  

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori teori 

sosialisasi   

1. Sosialisasi  

Menurut Vander Zande, sosialisasi adalah proses interaksi sosial 

melalaui mana kita berfikir, berperasaan dan berperilaku sehingga dapat 

berperan serta secara efektif dalam masyarakat (Zanden (dalam 

Ihromi:1999:75). Sedangkan menurut David A. Goslin, sosialisasi adalah 

proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan 

ketrampilan, nilai–nilai dan norma–normaagar ia dapat berpartisipasi 

sebagai anggota dalam kelompok masyarakat. Sosialialisasi merupakan 
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proses belajar dimana manusia mengenal lingkungan masyarakat. Karena 

manusia berbeda dengan dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya 

dikendalikan oleh naluri yang diperoleh sejak awal hidupnya. Sodsialisasi 

dialami oleh individu sebagai mahluk sosial sepanjang kehidupannya sejak 

manusia itu lahir sampai meninggal dunia, karena sosialalisasi merupakan 

sebuah kunci terpenting dalam kehidupan yang di awali oleh sebuah 

interaksi sosial.  

Sosialisasi bisa berlangsung secara langsung seperti tatap muka, 

atau pun juga bisa di lakukan melalui media masa, baik formal maupun 

informal, karena sosialisasi dapat dilakukan demi sebuah kepentingan 

orang yang disosialisasikan. Sosialisasi dapat dilakukan demi kepentingan 

orang yang disosialisasikan atau orang yang melakukan sosialisasi, 

sehingga kedu kepentingan bisa sepadan. 

Dalam suatu proses sosilisasi bisa tercapai maka dibuatlah agen 

sosialisasi untuk melaksanakan sebuah sosialisaisi, ada beberapa agen 

sosialisasi di antaranya : 

a. Keluarga 

Banyak orang yang berpendapat bahwa anak manusia lahir ibarat 

kertas putih, yang belum mempunyai catatan atau coretan sedikitpun, 

baik buruknya kertas nanti tergantung pada orang yang membawanya, 

termasuk manusia baik buruknya anak manusia tergantung lingkungan 

sekitarnya, jadi sifat manusia termasuk baik buruknya nanti tergantung 
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dengan lingkungan. Yang paling terpenting adalah proses awal dari 

atau proses pembentukan anak, terutama keluarga.  

Di dalam keadaan yang normal, lingkungan yang pertama yang 

berhubungan dengan anak adalah keluarga. Melalui lingkungan itulah 

anak akan mengenal dunia sekitarnyadan pola pergaulan anak sehari–

hari. Melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi 

awal. Keluarga lazimnya mencurahkan perhatiannya untuk mendidik 

anak supaya anak memperoleh dasar–dasar pola pergaulan hidup yang 

benar dan baik, melalui penanaman disiplin dan kebebasan serta 

penyerasiannya. Pada saat ini, orang tua melakukan sosialisasi yang 

biasa di terapkan memalui kasih sayang. Atas dasar itu anak dididik 

untuk mengenal nilai–nilai tertentu, seperti ketertiban, ketentraman, 

nilai kebendaan dan keakhlakan, nilai kelestarian, dan kebauran, dan 

seterusnya. 

Proses pembentukan ini dapat karena anak belajar dari lingkungan 

keluarga, proses yang demikian itu membantu individu–individu 

melalui proses belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup 

dan bagaimana cara berfikir. 

b. Lingkungan  

Dalam proses kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, 

individu tidak dapat begitu saja melainkan dengan orang lain, karena 

individu tersebit memiliki memiliki lingkungan dari luar dirinya.  
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Penyesuaian dirinya dengan lingkungan ini biasanya dimana 

seseorang berusaha menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya, 

karena hal ini sangat berhubungan dengan diri orang tersebut. 

Penyesuaian ini merupakan penyesuaian tingkah laku terhadap 

lingkungan, dimana dalam lingkungan tersebut terdapat aturan–aturan 

atau norma–norma yang mengatur tingkah laku dalam lingkungan 

sosial tersebut dan orang yang masuk kedalam lingkungan tersebut 

harus menyesuaikan diri debgan aturan–aturan atau norma–norma 

yang berlaku mengikat setiap hidup individu kedalam masyarakat 

tersebut. 

Begitu juga sosialisasi yang dilakukan oleh pengusaha mebel di 

Desa Karanggondang, banyak orang tua yang mengajarkan proses 

dalam pembuatan mebel, para orang tua mengajarkan bagaimana cara 

membuat kursi yang baik dan bernilai tinggi, sehingga laku dipasaran 

internasional. Hal ini membuat anak di tuntuk oleh orang tua untuk 

meneruskan usaha mebel demi kelangsungan usaha mebel di desa 

Karanggondang. 

Teori sosialisasi yang digunakan adalah teori sosialisasi dikemukakan 

oleh Elisabeth B. Hurlock, dalam teori ini, menggunakan sosialisasi tua dalam 

menanamkan disiplin pada anak–anaknya yang dikembangkan oleh Elizabeth 

B. Hurlock (dalam Ihromi:1999:51): 
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a) Pola Otoriter 

Pola otoriter adalah suatu tenaga yang dipaksakan dari luar. Pada pola 

ototiter memerlukan aturan yang ditunjukan kepada anak untuk mematuhi 

aturan yang telah dibuat. Dalam pola ini orang tua mengambil kekuasaan 

semenjak dari awal, dalam artian dalam mengasuh lebih suka dengan cara 

kasar dan keras kepada anak. Orangtua tidak akan memberi 

kesempatankepada anak untuk mengambil pilihan sendiri sesuai denga 

hatinya. 

Dalam pola pengasuhan ini orang tua memiliki kaidah–kaidah dan 

peraturan–peraturan yang kaku dalam mengasuh anaknya. Setiap pelanggaran 

dikenakan hukuman. Sedikit sekali atau tidak pernah ada pujian atau tanda–

tanda yang membenarkan tingkah laku anak apabila mereka melakukan 

aturan tersebut. Tingkah laku anak dikekang secara kaku dan tidak ada 

kebebasan berbuat kecuali perbuatan yang sudah ditetapkan oleh peraturan. 

Orang tua tidak mendorong anak untuk mengambil keputusan sendiri atas 

perbuatannya, tetapi menentukan bagaimana harus berbuat. Dengan demikian 

anak tidak memperoleh kesempatan untuk mengendalikan perbuatan–

perbuatannya. 

b) Pola Demokratis  

Demokratik menurut Hurlock (dalam Ihromi:1999:51) menekankan 

aspek pendidikan dalam melatih anak–anaknya untuk menyesuaikan diri 

dengan standar yang diberikan melalui penerangan tentang mengapa 

pentingnya pendidikan yang diperlukan. Metode demokratis menggunakan 
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penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk membantu anak mengerti mengapa 

perilaku tertentu diharapkan. 

Pola demokratis adalah memandang anak sebagai individu yang 

berkembang. Oleh karena itu orangtua harus bersikap terbuka dengan anak. 

Dalam hal ini orang tua dan anak membuat peraturan–peraturan yang 

nantinya ditaati bersama. Anak diberikan kebebasan namun kebebasan 

tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan. Orang tua memberikan 

diskusi, penjelasan dan alasan–alasan yang membantu agar mengerti 

mengapa ia akan diminta untuk mematuhi suatu aturan. Orang tua 

menekankan aspek pendidikan ketimbang aspek hukuman. Hukuman tidak 

pernah kasar dan hanya diberkan apabila anak dengan sengaja menolak yang 

harus ia lakukan. Apabila perbuatan anak sesuai dengan apa yang patut ia 

kerjakan, orang tua memberikan pujian. Orang tua yang demokratis adalah 

orang tua yang berusaha untuk menumbuhkan kontrol dari dalam diri anak 

sendiri. 

c) Pola Permisif 

Pengertian permisif secara umum yaitu bersifat terbuka, serta 

memperbolehkan dan suka mengijinkan. Dolam pola permisif ini anak 

diberikan kebebasan sesuai dengan apa yang diinginkannya sendiri. 

Orangtua memberikan aturan kepada anak. Akan tetapi pengambilan 

keputusan semuanya di serahkan kepada anak. Anak akan lebih cenderung 

bersikap dengan keinginannya dan tidak ada aturan dari orang tua maka 

anak bisa saja salah langkah mengambil keputusan. Anak akan sulit untuk 
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membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang salah 

mereka mereka berkendak sesuai dengan dirinya sendiri. 

Menrut Hulrock (dalam Ihromi:1999:52) disiplin permisif 

sebetulnya sedikit disiplin atau tidak disiplin. Biasanya disiplin permisif 

tidak membimbing anak ke pola perilaku yang disetujui secara sosial dan 

tidak menggunakan hukuman. Disiplin permisif sebetulnya bukan latihan, 

tetapi ia membiarkan anak untuk bertindak semau mereka. 

Pola ini ditandai sikap orang tua yang membiarkan anak mencari 

dan menemukan dirinya sendiri tata cara yang memberi batasan–batasan 

dan tingkah lakunya. Pada saat hal yang berlebihan berulah orang tua 

bertindak. Pada pola ini pengaasan agak longgar. 

Orang tua belum tentu menggunakan satu pola saja, ada kemungkinan 

menggunakan ketiga pola sosialisasi itu sekaligus ataupun bergantian. Walaupun 

demikian ada kecenderungan orang tua lebih sering menggunakan pola tertentu, 

dalam penggunaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor (dalam Ihromi:1999:51): 

1. Menanamkan diri dengan pola sosialisasi yang dipergunakan oleh orang 

tua mereka. Bila orang tua menganggap pola sosialisasi orang tua mereka 

yang terbaik, maka ketika mempunyai anak mereka kembali memakai pola 

sosialisasi yang mereka terima. Sebaliknya, bila mereka menganggap 

bahwa pola sosialisasi orang tua dahulu salah, biasanya mereka memakai 

pola sosialisasi yang berbeda. 

2. Menyamakan pola sosialisasi yang dianggap paling baik oleh masyarakat 

dan sekitarnya.  
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3. Usia orang tua muda, orang tua yang usianya masih muda biasanya 

cenderung utuk memilih pola sosialisasi demokratis dibandingkan mereka 

yang berusia lanjut, 

4. Kursus-kursus, orang dewasa yang telah mengikuti kursus persiapan 

perkawinan, kursus kesejahteraan keluarga atau kursus pemeliharaan anak, 

akan lebih mengerti tentang anak dan kebutuhannya, sehingga mereka 

cenderung untuk menggunakan pola yang demokratis. 

5. Jenis kelamin orang tua, pada umumnya wanita lebih mengerti tentang 

anak oleh karena itu lebih demokratis terhadap anaknya di bandingkan 

dengan pria. 

6. Status sosial ekonomi juga mempengarui orang tua dalam menggunakan 

pola sosialisasi pada anaknya. 

7. Konsep peranan orang tua, orang tua yang tradisional cenderung 

menggunakan pola yang otoriter dari pada orang tua yang lebih modern. 

8. Jenis kelamin anak, orang tua memberlakukan anak-anak sesuai dengan 

jenis kelamin. 

9. Usia anak, pada umumnya pola otoriter yang sering digunakan pada anak 

kecil, karena mereka mengerti secara pasti mana baik dan buruk, sehingga 

orang tua lebih memaksa dan menekan. 

10. Kondisi anak, bagi anak-anak yang agresif, lebih baik menggunakan pola 

sosialisasi otoriter, sedangkan anak-anak yang muda mudah merasa takut 

dan cemas lebih tepat digunakan pola yang demokratis. 
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Kesepuluh faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

seseorang dalam memilih pola sosialisasi yang digunakan dalam mendidik 

anak. 

Penting pula bahwa ketika penanaman nilai-nilai dalam proses sosialisasi 

perlu diperhatikan empat aspek yang terkait agar tujuannya tercapai yakni 

peraturan, sanksi berupa pelanggaran dan hukuman, juga konsistensi. Hulrock 

(dalam Ihromi:1999:53) 

Dengan menggunakan keempat disiplin tersebut diharapkan anak dapat 

meneruskan usaha dengan baik, peraturan dapat diperoleh dari orangtua, atau 

teman bermain. Tujuan dari peraturaan itu sendiri adalah membekali anak 

melalui suatu pedoman untuk bertingkah laku benar. Dengan peraturan yang 

ada, orangtua mendidik anak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa 

yang tidak boleh dilakukan, baik dalam rumah maupun luar rumah. Peraturan 

mempunyai arti penting yaitu mendidik anak untuk bertingkah laku sesuai 

dengan aturan-aturan yang tidak diharapkan. Peraturan sebaiknya mudah 

dimengerti, diingat dan diterima oleh anak sesuai dengan fungsi peraturan itu 

sendiri. 

Hukuman, merupakan sangsi dari suatu pelanggaran, kadang-kadang 

tindakan yang salah satu pelanggaran itu dilakukan tanpa sengaja atau 

disengaja dan anak tersebut menyadari bahwa tindakkan yang dia lakukan 

adalah salah. Pada anak-anak kita bisa menganggap bahwa mereka telah 

menngagap bahwa orang tua melakukan hukuman dengan sengaja kecuali jika 

terbukti bahwa mereka telah mengerti dan mempelajari aturan-aturan yang ada 
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ada didalam masyarakat yang telah diajrkan dengan baik oleh orang tuanya. 

Hukum akan tindakan yang salah sebaiknya diberikan pada anak yang cukup 

memahami kata-kata atau kalimat yang bisa dimengerti secara verbal dengan 

demikian hukuman mempunyai beberapa peran penting yaitu bersifat 

membatasi, hukuman mengalagi tindakan yang tidak disengaja dimsyarakat. 

Hal ini bersifat membatasi ini penting bagi anak yang masih kecil, dimana 

mereka masih belum mengerti mana tingkah laku yang salah dan yang benar 

sebagai pendidikan sebelum anak mengerti tentang aturan-aturan mereka 

dapat belajar bahwa ada tindakan tertentu yakni hukuman yang diberikan 

untuk tingkah laku yang salah dan tidak adaya hukuman yang diberikan untuk 

tingkah laku yang salah dan tidak adanya hukuman untuk tingkah laku yang 

benar hukuman bersifat motivasimengingat kembali adanya akibat-akibat 

yang terjadi bagi tingkah laku yang salah dapat merupakan motivasi untuk 

menghindar dari tinfkah laku tersebut, biasanya hukuman yang diberikan pada 

anak-anak dapat berupa hukuman fisik atau tanpa hukuman fisik. 

Hadiah dan penghargaan, dalam hal ini hadiah tidaklah harus dalam 

bentuk benda atau materi akan tetpi dapat juga pujian, senyuman atau yang 

lainnya biasanya anak melakukan tingkah laku yang benar dan teruji. Adanya 

suatu hadiah juga memberi peranan penting, yaitu, mendapatkan pendidikan 

penting yang berharga dimana anak akan mengtahui yang dilakukan itu benar, 

dengan cara yang demikian anak anak dididik untuk bertingkah laku benar 

memberikn motivasi untuk anak untuk mengulkangi kembali tingkah laku 

yang benar dikemudian hari. 
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Konsistensi hal ini berarti derajat kesamaan atau kestabilan anak 

aturan-aturan sehingga akan akan tidak bingung tentang apa yang diharapkan 

dari mereka. Harus ada konsistensi dalam menerapkan aturan-aturan hukuman 

ataupun sangsi, bila tidak konsisten dalam merepakan sebuah peraturan, 

hukuman, maka nilai dari hukuman serta hadiah dan aturan tersebut akan hilan 

(Ihromi, 1999:53-55) 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir adalah bentuk gambaran alur pemikiran peneliti 

dalam melakukan penelitian berdasarkan permasalahan dan tujuan yang 

ingin dicapai. Kerangka berpikir juga membantu supaya tidak terjadi 

penyimpangan dalam penelitian. Kerangka berpikir tersebut dapat dilihat 

dalam bagan sebagai berikut. 
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Bagan 1 : Kerangka Berfikir 

Keterangan :  

Dari bagan kerangka berfikir di atas dapat di jelaskan bahwa usaha mebel 

adalah uaha yang dimiliki oleh orang Karanggondang sosialisasi anak 

diperlukan dalam usaha mebel karena sebagai kelangsungan usaha dalam 

menjalankan sebuah usaha mebel tidaklah berjalan dengan lancar karena 

dalam sebuah indusrti mebel mempunyai dua faktor, yaitu faktor 

pendukung dan faktor penghambat. 

 

 

Masyarakat 

Karanggondang 

Usaha mebel 

Proses sosialisasi dalam 

pewarisan usaha 

Faktor pendukung Faktor Penghambat 
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BAB III 

METODE PENELITAN 

1. Dasar penelitian 

 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, 

presepsi, motifasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2004 :6). 

Hasil penelitian kualitatif lebih mementingkan pada penjelasan tentang 

pola hubungan tentang gejala yang diteliti. Hal ini sesuai dengan tujuan 

penelitian kualitatif yaitu untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu pola 

hubungan antara gejala atau peristiwa yang diteliti. Dengan metode tersebut 

secara langsung dapat menyajikan hubungan antara peneliti dan yang diteliti 

lebih peka. Dasar peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah : 

supaya penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas, terinci, 

mendalam dan ilmiah mengenai proses sosialisasi anak untuk kelangsungan 

usaha mbel. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, 

Kabupaten Jepara dengan pertimbangan sebagian besar penduduk di desa 

tersebut sebagian besar adalah pengusaha industri mebel, selain itu juga para 
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perangkat Desa Karanggondang yang mana mengetahui lokasi warga 

mempunyai usaha mebel, dan juga para anak pengusaha mebel. 

3. Fokus penelitian 

Fokus penelitian ini akan dipusatkan dalam hal sebagai berikut : 

a. Perkembangan usaha mebel di Desa Karanggondang. 

b. Sosialisasi anak untuk melanjutkan usaha keluarga mebel di Desa 

Karanggondang. 

c. Hal yang mendukung dan penghambat proses sosialisasi anak untuk 

kelangsungan usaha mebel. 

Fokus penelitian ini dimaksudkan agar penelitian yang dihasilkan menjawab 

masalah yang diangkat.Sesuai dengat pendapat Moleong (2004: 237) bahwa 

tidak ada satupun penelitian yang dapat dilakukan tanpa ada fokus yang 

diteliti. 

4. Sumber data penelitian 

Lofland dan Lofland (dalam Moloeng, 2006:157), sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata–kata, tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen. Sumber data dalam ini meliputi : 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui 

wawancara dan informasi di lapangan. Penelitian yang menjadi sumber 

data primer adalah anggota pengusaha mebel di Desa Karanggondang. 
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1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan keseluruhan badan atau elemen yang 

akan diteliti. Subjek penelitian ini adalah para pengusaha mebel. 

Subyek penelitian dalam hal ini adalah para pengusaha mebel. 

1. Hardiyoso (50 tahun) 

2. H. Mujanji (45 tahun) 

3. Mulyanto (48 tahun) 

4. Januri (52 tahun) 

5. Suharto (47 tahun) 

Kelima data pengusaha mebel di atas tidak semuanya mempunyai 

usaha yang berskala besar seperti gudang tetapi juga ada yang 

mempunyai usaha mebel rumahan, diamping itu pula kelimanya 

memiliki anak laki-laki yang tidak sekolah dan bisa melanjutkan 

usaha mebel tersebut.Dari kelima orang tersebut sudah memberikan 

informasi untuk memperoleh data secara mendalam terkait dengan 

sosialisasi anak untuk melanjutkan usaha mebel. 

 

2. Informan 

Informan merupakan orang yang memberikan informasi(Arikunto, 

2002:122).Peneliti memperoleh data yang terkait dengan permasalahan 

mengenai kelangsungan usaha mebel melalui para perangkat desa dan 

para mantan pengusaha mebel karena menetahui warga yang 

melakukan usaha mebel. 
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1. Mariyoto ( 45 tahun)  

2. Hariyanto (43 tahun) 

3. Marto (55 tahun) 

4. Sawijan (46 tahun) 

5. Nur Hadi (29 tahun) 

Selain subyek penelitian informasi juga diperoleh dari informan karena 

informan juga dapat memberikan informasi yang mendalam tentang 

penelitian.Informan diatas adalah mantan pengusaha mebel, anak 

pengusaha mebel dan perangkat desa.Dengan informan diatas sudah 

bisa memberikan gambaran umum mengenai kelangsungan usaha 

mebel terutama pada sosialisasi di Desa Karanggondang. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, maka 

diperlukan sumber tambahan dari sumber tertulis yang relevan. 

 

1. Sumber Pustaka tertulis dan dokumentasi 

 Sumber pustaka tertulis digunakan untuk melengkapi sumber data 

informasi, sumber data tertulis ini meliputi kajian-kajian tentang 

sosialisasi anak mengenaik kelangsungan usaha seperti laporan 

penelitian ilmiah, skripsi, tesis, buku-buku yang sesuai dengan topik 

dan lain-lain. 

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tulisan 

berupa arsip-arsip, buku-buku, agenda dan lain-lain sebagai bukti 
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yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan tentang 

sosialisasi anak untuk kelangsungan usaha mebel, contohnya 

menggunakan buku dari Desa mengenai profil Desa. 

2. Foto 

Foto digunakan dalam penelitiaan kualitatif karena mampu 

mengahasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering 

digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering 

dianalisis sebagai induktif. Foto digunakan sebagai sumber data 

tambahan. Penggunaan foto sebagai pelengkap dari data yang 

diperoleh melalui observasi atau  pengamatan, wawancara dan sumber-

sumber tertulis lainnya.Foto dalam penelitian ini adalah foto tentang 

sosialisasi anak untuk kelangsungan usaha mebel. Dalam pengambilan 

foto yang diambil adalah proses sosialisasi, tempat usaha, dan proses 

produksi. 

 

5. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Obeservasi dapat diartikan sebagai pengamatan secara langsung 

terhadap fenomena atau gejala–gejala yang tampak dalam penelitian. 

Peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan trerhadap objek 

penelitian dimana peneliti dilakukan. Nagalim Purwanto (dalam Basrowi 

dkk, 2008:94) observasi ialah metode atau cara–cara menganalisis dan 



 

 

 

29 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku melihat 

atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. 

Observasi menurut Arikunto (2006:156) disebut juga pengamatan, 

meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra. Obvervasi dalam penelitian ini, peneliti 

terjun lagsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan 

secara langsung, untuk mengetahui gambaran mengenai sosialisasi 

anakuntuk kelangsungan usaha industri mebel di Desa Karanggondang 

Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara 

Pengamatan yangsudah dilakukan peneliti untuk mendapatkan data 

mengenai proses sosialisasi dan permasalahannya di tempat usaha mebel 

yaitu peneliti berperan sebagai pengamat aktif, artinya peneliti tidak hanya 

mendatangi lokasi akan tetapi peneliti ikut menjadi bagian dalam proses 

sosialisasi di tempat industri mebel yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah:proses sosialisasi di tempat usaha mebel untuk kelangsungan usaha 

b. Wawancara  

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukkan pertanyaan (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pernyataan itu. maksud mengadakan 

wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (dalam 

Moleong:2004:186). Peneliti akan mengadakan Tanya jawab secara 
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langsung dan mendalam kepada informan guna memperoleh data yang 

valid dalam penelitian.  

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada pengusaha 

mebel, anak pengusaha mebel, perangkat desa dan para mantan 

pengusaha mebel.Pemilihan subyek penelitian dan informan tersebut 

dengan alasan bahwa mereka lebih mengetahui dan terlibat secara 

langsung dengan usaha mebel. Wawancara ini bertujuan untuk 

memperoleh keterangan yang rinci dan autentik. Wawancara yang 

dilakukan yaitu ketika siang hari pas waktu pelaksanaan usaha mebel, 

ataupun malam hari di saat istirahat yaitu pada tanggal 10 januari 

sampai 23 januari 2013. 

Jenis wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur pada, seperti pada pengusaha, anaknya, mantan 

pengusaha dan perangkat Desa. Wawancara terstruktur dilakukan untuk 

memperoleh gambaran identitas dan latar belakang informan pelaku yang 

terlibat dalam proses sosialisasi di tempat industri mebel di Desa 

Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Peneliti sudah 

menggunakan teknik wawancara secara mendalam (dept interview) dalam 

pelaksanaan pengumpulan data di lapangan untuk mendapatkan informasi 

yang lebih mendalam. 

Wawancara dilakukan pada pada pagi, siang, sore, dan malam 

pada saat proses sosialisasi dilakukan. Wawancara dilakukan pada saat 
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dan setelah proses sosialisasi dilakukan, seperti bagaimana cara proses 

pemilihan baku cara memproduksi sampai cara manajemen keuangan. 

Wawancara bebas yang dilakukan penulis yaitu dengan 

bercakap-cakap dengan informan baik menggunakan panduan 

wawancara maupun tanpa panduan wawancara. Pertanyaan yang 

diajukan kepada informan terlebih dahulu difokuskan agar informasi 

yang diperoleh semakin terinci, jelas, dan mendalam. Wawancara 

bersifat terbuka, artinya informan dapat bebas untuk mengungkapkan 

jawaban sesuai dengan apa yang diketahuinya.  

Dalam penelitian ini peneliti mengalami kesulitan seperti: malu 

dalam penelitian karena pengusaha mebel dan kariawan mebel adalah 

saudara, tetangga dan teman bermain peneliti. Sehingga hal tersebut 

membuat peneliti jadi malu dalam penelitian dan data yang diperoleh 

dilapangan terlalu banyak dan tidak pas pada rumusan masalah 

sehingga hal ini membuat peneliti susah dalam mngolah data nantinya. 

Alat-alat yang diperlukan dalam wawancara berupa buku catatan, 

tape recorder. Alat-alat ini digunakan agar hasil wawancara dapat 

terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan 

wawancara kepada informan atau sumber data, karena data yang akan 

dianalisis berdasarkan kutipan. (Moleong:2007:206) 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data 

melalui dokumen–dokumen tertulis seperti arsip–arsip, buku–buku dan 

sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penelitian, dokumentasi 

dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data dengan masalah 

yang di teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, bukan 

berdasarkan pemikiran. Metode ini hanya mengambil data yang sudah 

seperti indeks prestasi, jumlah anak, jumlah penduduk, pendatang, dan 

sebagainya (Basrowi dkk, 2008:158). Dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data mengnai profil desa karanggondang. Bisa dari data 

Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara 

Dokumentasi dilaksanakan di Desa Karanggondang, data 

dokumentasi ini untuk melengkpi hasil penelitian.dokumentasi dilakukan 

secara langsung yaitu terjun ke lokasi penelitian. Dokumentasi dilakukan 

dengan melihat langsung ke lapangan, dengan mengambil foto untuk data 

dokumentasi. 

6. Tehnik Keabsahan Data 

Tehnik kebsahan data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan 

kevalidan atau kesahihan sebagai instrumen yang digunakan dalam 

penelitian. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data 

variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2006:168). 
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Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2005:178). 

Teknik triangulasi yang banyak di gunakan yaitu pemeriksaan keabsahan data 

adalah melalui sumber lain. Triangulasi data data dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

melalui waktu dan alat yang berbeda yaitu dengan cara: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

misalnya dalam wawancara memperoleh bahwa jumlah dan hasil 

produksi yang menunjukkan adanya perbedaan antara hasil pengamatan 

dan hasil wawancara, secara pengamatan yang saya lakukan jumlah dan 

hasil produksi setiap orang menghasilkan hasil mebel lima buah kursi 

setiap buruh, tetapi menurut wawancara para pengusaha mebel 

mengatakan setiap buruh tidak semuanya bisa menghasilkan lima buah 

hasil mebel, tetapi juga ada yang kurang dan ada yang lebih dari lima. 

b. Membandingkan apa yang dikaitkan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. Contoh adanya proses msnajemen, para 

pengusaha berkata di depan umum cara manajemen keuangan sudah 

baik, tetapi secara pribadi berkata manajemen keuangaannya kadang baik 

kadang tidak, karena penjualan hasil mebel kadang dibayar langsung 

kadang dibayar tidak langsung. 

c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang 

bersangkutan, misalnya proses sosialisasi, karena proses sosialisasi 
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hasilnya berbeda antara wawancara dengan dokumentasi. Dalam 

dokumentasi anak selalu di ajarkan bagaimana cara mengenai pemilihan 

bahan baku sampai produksi, tetapi pda saat wawancara para pengusaha 

mebel menjelaskan bahwa tidak semuanya anak diajari seperti itu, 

biasanya buruh yang lain karena anak tidak semuanya bisa kadang anak 

para pengusaha mebel terutama yang muda. 

Pemeriksaan triangulasi data ini diterapkan dengan tujuan untuk 

membuktikan keberhasilan hasil penelitian dengan kenyataan yang ada di 

lapangan. Memberikan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan adalah dengan cara membandingkan hasil pengamatan dan hasil 

wawancara. Cara dilakukan adalah dengan membangdingkan antara apa yang 

dibandingkan antara apa yang dilihat oleh peneliti di lapangan dengan data 

yang diperoleh peneliti pada saat wancara dengan keluarga pengusaha 

industri mebel. 

7. Teknik Analisis Data 

Bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah–milah dengan 

menjadikan satu kesatuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apayang diceritakan 

kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan dalam hal ini pertama–tama 

dimaksudkan untuk mengorganisasikan data yang terdiri dari catatan–catatan 

yang didapat di lapangan dari hasil penelitian berupa gambar, foto, dokumen 

yang berupa laporan, artikel dan sebagainya. Menurut Bodgan dan Biklen 
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(dalam Moleong (2005:48)) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

mengurutkan, mengelompokan, pembagian kode, dan mengategorikan. 

Untuk menganalisis data yang sudah dianalisis dengan menggunakan 

model analisis data metode analisis deskriptif analitik. Metode ini digunakan 

untuk menggambarkan data–data yang sudah didapat melalui proses analisis 

dan selanjutnya digambarkan secara runtut dan jelas dalam bentuk naratif 

atau narasi. Data yang didapat di lapangan didasarkan dari hasil observasi 

lapangan (pengamatan), wawancara dan dokumen–dokumen hasil catatan 

data yang bermacam–macam. 

Langkah–langkah atau urutan dalam menganalisis data sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Semula data dicatat secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil 

observasi di lapangan. Setelah data dicatat, dibaca, dipelajari, kemudian 

data dikumpulkan sesuai dengan bagian–bagiannya. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu memilih data-data pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Reduksi data ini merupakan suatu pokok analisis yang 

menggolongkan dan mengorganisasikan data–data yang direduksi dan 

memberikan gambaran secara mendalam mengenai hasil pengamatan di 

lapangan dan membuang data yang dibaca atau dianggap tidak penting. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang telah disusun secara 

runtut dan sistematis, kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan langkah 
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untuk mengambil tindakan. Dengan demikian dalam ringkasan–ringkasan 

atau rangkuman yang di dalamnya telah tersusun secara runtut mengenai 

rumusan hubungan–hubungan antar unsur–unsur dalam suatu kajian 

memudahkan peneliti dalam melakukan verivikasi atau penarikan 

kesimpulan. 

d. Penarikan kesimpulan 

Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-

hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya, jadi dari data tersebut 

peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Verivikasi dapat dilakukan 

dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang 

merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.  

Dalam wawancara tersebut meghasilkan data seperti pada saat wawancara 

dengan Pak Hardiyoso (50 tahun) yaitu dalam bahwa perkemangan usaha 

mebel tersebut sudah berlangsung lama dan dilakukan secara turun 

temurun dan penjualan usahanya sampai ke luar negri apalagi pada saat 

krisis moneter dan inflasi skitar tahun 1998 sampai tahun 2000an dan 

anaknya diajarkan proses dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan 

sampai manajemen keuangan. Orangtua menggunakkan sistem demokrasi 

dengan tujuan anak dapat bertingkah laku benar dananak bisa mengerti 

dalam proses usaha, sehingga memperoleh kesimpulan bahwa sosialisasi 

anak diperlukan untuk melanjutkan usaha mebel. 

Keempatnya dapat digambarkan dalam bagan berikut (Miles 

&Huberman,1999) : 
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Bagan 2.Alur analisis data dalam penelitian kualitatif 

Keempat proses tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. 

Diawali dari peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan 

melakukan wawancara dengan responden secara langsung yang di sebut 

pengumpulan data kemudian data tersebut direduksi dan karena data yang 

cukup banyak. Setelah direduksi kemudian dilakukan penyajian data, 

setelah penyajian data selesai, kemudian penarikan kesimpulan/verifikasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Tempat Usaha Mebel 

1. Letak Geografis 

Secara administratif mebel Karanggondang terletak di Desa 

Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Desa 

Karanggondang adalah salah satu dari 8 desa di Kecamatan Mlonggo.Batas 

wilayah Desa Karanggondang, sebelah utara  adalah Desa Bondo, sebelah 

sebelah selatan adalah Desa Srobyong dan Desa Sekuro, sebelah barat adalah 

laut jawa, sedangkan sebelah timur adalah hutan negara. 

Luas Desa Karanggondang 1.214 Ha, yang terdiri dari 58 RT dan 9 

RW, jarak Desa Karanggondang dari kecamatan  3,5 KM, dari kecamatan dan 

12,5 KM dari ibu kota kabupaten. Data monografi Desa Karanggondang pada 

tahun 2009 adalah jumlah penduduk secara keseluruhan 12.850 orang, dengan 

jumlah penduduk yang banyak maka sebagian orang bekerja disektor 

permebelan sebagai pengusaha mebel, yaitu 393 orang (profil Desa 

Karanggondang tahun 2009) sehingga sering sekali ditemukan adanya interaksi 

sosial di Desa Karanggondang baik dalam tempat mebel atau tempat  

lainnya.Desa Karanggondang merupakan desa yang maju Kecamatan Mlonggo 

dengan kondisi fisik yang baik dan sudah diakses dengan baik, dan sarana 

transportasi yang lancar, seperti angkutan pedesaan, kendaraan pribadi, motor 

yang lewat, serta pegawai PLTU yang setiap harinya lewat  Desa 
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Karanggondang, karena jalan di Desa Karanggondang adalah salah satu jalan 

yang menuju PLTUserta ditunjang dengan sektor ekonomi yang dapat menjadi 

mata pencaharian penduduk desa Karanggondang untuk bekerja pada industri 

mebel. 

2. Keadaan Demografis 

Hal yang mengenai penduduk Desa Karanggondang dapat dibedakan 

berdasarkan mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan kehidupan beragama. 

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

Tabel 1. Mata Pencaharian Usia Produktif 

Jenis Mata Pencaharian Jumlah  

Petani 656` orang 

Buruh Tani 1.280 orang 

Buruh / Swasta 940 orang 

Pegawai Negri 432 orang 

Pengrajin/pengusaha  393 orang 

Pedagang 301 orang  

Peternak 473 orang 

Nelayan 4 orang 

Jumlah  4.479 orang 

Sumber: ddata monografi tahun 2009  

Dari data monografi Desa Karanggondang tahun 2009bahwaDesa 

Karanggondang kebanyakan petani dan nelayan adalah terendah dalam 

monografi desa karanggondang sedangkan usaha mebel merupakan usaha yang 

menempati peringkat kedua sehingga usaha mebel merupakan sumber mata 
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pencaharian yang paling utama hal tersebut menjadikan Desa Karanggondang 

sebagai sentra industri mebel. 

Buruh mebel termasuk paling banyak karena upah yang diberikan 

cukup lumayan dari pada jenis pekerjaan lainnya biasanya para buruh mebel 

diupah berdasarkan hasil produksinya atau sistem borongan kebanyakan setiap 

harinya buruh mebel membuat kursi lima yang upah setiap satu kusri 

bayarannya sepuluh ribu jika menghasilkan lima jadi setiap harinya bisa dapat 

uang lima puluh ribu mebel, sedangkan buruh tani mencukupi tempat teratas 

dalam daftar monografi Desa Karanggondang karena minimnya pengetahuan 

yang dimiliki para buruh tani, dengan demikian menyebabkan banyak buruh 

tani di Desa Karanggondang, meskipun upahnya tidak terlalu banyak yaitu 

setiap harinya diupah tiga puluh lima ribu saja. 

b. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan  

Jumlah penduduk Desa Karanggondang berdasarkan tingkat pendidikan 

pada tahun 2012 secara rinci dapat di lihat pada tabel beriku 

 

Tabel 2. Tingkat PendidikanUsia Produktif 

Tingkat Pendidikan Jumlah  

Belum Sekolah 330 orang 

Tidak Tamat SD 2.791 orang 

Tamatan SD 1.349 orang 

Tamatan SMP 804 orang 

Tamatan SMA 847 orang 

Diploma  216 orang 

S 1 82 orang 

S 2 6 orang 
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Jumlah  6.425 orang 

  Sumber data monografi Desa Karanggondang Tahun 2009 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah terbanyak adalah tidak lulus 

SDlulusan dari perguruan tinggi sudah banyak di Desa Karanggondang, para 

pengusaha mebel biasanya menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi 

dengan harapan setelah lulusanak-anaknya kelak dapat meneruskan usahanya 

keluarga dengan mengambil jurusan ekonomi, sehingga manajemen keuangan 

dapat tersusun dengan baik.  

Dengan banyaknya lulusan SD menyebabkan wargaKaranggondangtidak 

mempunyai keahlian lain karena Desa Karanggondang sebagian besar warganya 

mempunyai usaha mebel menyebabkan warganya menjadadi buruh mebel maka 

penghasilan yang diperoleh pun tidak terlalu banyak, hal ini menyebabkan bahwa 

kebanyakan waraga Desa Karanggondang mempunyai tingkat penghasilan rendah. 

B. Perkembangan Usaha Mebel 

1. Sejarah Perkembangan Industri Mebel 

Pada mulanya usaha mebel ini adalah usaha milik sendiri yang diteruskan 

kepada anakknya, dan lama kelamaan menjadi usaha turun temurunpada awal 

munculnya oraang Karanggondang membuat mebel digunakan hanya untuk 

kebutuhan pribaditidak dijual belikan kepada orang laindan masih menggunakkan 

alat yang masih tradisional, tidak manggunakan mesin, seiring kemajuan zaman 

dan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak makaorang Karanggondang 

membuat mebel untuk dijual, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

a) Perkembangan Industri Mebel Tahun 1970-1980. 



 

 

 

42 

Pada tahun 1970, mebel Jepara dikenal secara domestik.Perkembangannya 

tidak banyak, cukup untuk membuat pengrajin Jepara bertahan.Pada tahun 1981, 

Pemerintah Daerah Jepara punya inisiatif untuk belajar ekspor ke Bali.Bali sudah 

berpengalaman ekspor.Jepara belum pernah ekspor.Jepara masih tergolong daerah 

miskin di Jawa Tengah.Tiga tahun kemudian, mulai ada beberapa perusahaan 

yang melakukan ekspor. 

b) Perkembangan Industi Mebel Tahun 1990-2005. 

Perkembangan ekspor yang signifikan terjadi pada tahun 1992, dimana nilai 

ekspor meningkat 6 kali lipat dari 4 juta US $ menjadi 24 juta US$. Keadaan 

berkembang terus dan memuncak pada tahun 1998–2000 dimana eksportir dan 

importir diuntungkan oleh tukar rupiah yang murah, sementara bahan baku kayu 

berasal dari dalam negeri.  

Krisis moneneter menyebabkan mebel Jepara mengalami puncak 

kejayaankhususnya Desa Karanggondang pada tahun 1998 sampai 2000 karena 

pada saat itu harga dolar melambung naik tinggi dan permintaan pasar 

internasional sangat meningkat, karena uang mata uang yang dipakai dolar dan 

tukar nilai mata uang rupih terhadap dolar tinggi menyebabkan warga Desa 

Karanggondang mengalami puncak kejayaan. Disamping itu pula sat itu juga 

banyak terjadi illegal logging yang terjadi di Desa Karanggondang karena 

Karanggondangyang letaknya dekat dengan hutan jati dan daerah lain, seperti dari 

Blora dan sekitarnya. 
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Seiring nilai tukar rupiah terhadap dolar dari waktu ke waktu mengalami 

penurunan, maka mebel di Desa Karanggondang juga menurun karena hal ini 

sangat mempengaruhi harga mebel selain itu juga krisis Eropa dan Amerika juga 

menyebabkan turunnya permintaan dan harga mebel karena pasaran utamanya 

adalah Eropa dan Amerika. 

 

c) Perkembangan Industri Mebel Tahun 2005 sampai sekarang. 

Pada awal tahun 2005 mebel Jepara mengalami penurunan ekspor yang 

sangat luar biasa karena nilai tukar rupiah yang mengalami penurunan dan harga 

bahan baku yang berupa kayu harganya naik dan adanya di dalam negri. Sehingga 

menyebabkan mebel di Karanggondang mengalami penurunan juga, meskipun 

ekspor menurun tetapi yang tidak tercatat adalah penjualan lokal. Walaupun 

ekspor furniture Jepara menurun, pengrajin dan pengusaha Jepara masih 

bertahan. Hal ini karena masih ada penjualan lokal ke Jawa, Sumatra, Bali, 

Sulawesi, Kalimantan.(sumber data profil Desa Karanggondang) 

Orang Karanggondang memilih usaha mebel karena hasilnya sangat 

menjanjikan apalagi pada saat krisis monerter karena banyak orang yang berbicara 

bahwa keuntungan yang diperoleh pengusaha mebel jauh lebih banyak dari pada 

pegawai negri, hal ini dibuktikan dengan adanya kepemilikan kendaraan pribadi 

dan rumah yang sangat mewah oleh para pengusaha mebel bahkan pada saat itu 

banyak pegawai negri yang juga ikut mendirikan mebel sendiri ataupun jadi 

makelar mebel.Hal ini juga seperti yang dikatakan Pak Mariyoto (45)  
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Pada saat Jepara mengalami kejayaan, aku juga yang sebagai perangkat desa 

juga ikut mebel, karena mebel saat itu hasilnya menjanjikan mengalahkan 

pegai negri bahkan pegai negri pun ikut mempunyai usaha mebel. 

Pengalaman dan kemampuan yang di miliki oleh para perajin menyebabkan 

kegiatan yang telah berkembang, dan sampai sekarang masih bertahan di Desa 

Karanggondang. Walaupun latar belakang sosial dan pengetahuannya masih 

sering membatasi ruang gerak pada usahanya. Pada awalnya masyarakat Desa 

Karanggondang membuat mebel untuk kebutuhan pribadi, seperti untuk 

menghiasi rumah pada ruang tamu, ataupun perabot rumah tangga. Namun dengan 

seiring perkembangan zaman, mebel karanggondang tidak hanya sebagai 

kebutuhan pribadi saja tetapi sudah dijual bahkan sampai keluar negri.Usaha 

mebel adalah usaha tutun-temurun seperti halnya yang diungkapkan Pak 

Hardiyoso (50 tahun) 

“saya mengaggap bahwa mebel adalah tradisi masyarakat Karanggondang 

secara turun-temurun, karena sudah turun-menurun itu pula, dia dan 

masyarakat Karanggondang yang lain merasa berkewajiban untuk 

mengembangkan kegiatan usaha mebel, sehingga kegiatan seperti ini lazim 

di lakukan di Desa Karanggondang”. 

 

2. Peluang Usaha Industri Mebel  

Melihat situasi dan kondisi pasar internasional, tampaknya mebel 

Karanggondang mempunyai prospek yang sangat bagus dimasa mendatang. 

Apalagi dengan didukung denagan adanya JTTC (Jepara Trade and Touris 

Center) yang berfungsi sebagai pusat informasi dan promosi komoditas-

komoditas produk andalan dari Kabupaten Jepara termasuk mebel 

Karanggogondang. Dengan adanya JTTC  maka akan memudahkan para investor 

dan juga para wisatawan untuk menentukkan tempat tujuan pertama yang akan 

dikunjungi dalam upaya peluang bisnis di Jepara. Idealnya didalam JTTC juga 
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terdapat informasi yang lengkap mengenai pelaku usaha bisnis disemua sektor 

industri, tidak terkecuali usaha mebel di Desa Karanggong, sehingga 

memudahkan para pengunjung untuk mendapatkan informasi mengenai peluang 

bisnis apa yang ada saja di Kabupaten Jepara. 

Sampai saat ini komoditas mebel Karanggondang di pasar dalam negri 

maupun di luar negri, di dalam negri sudah ada di kota-kota besar seperi, Jakarta, 

Bandung, Surabaya, Yogyakata bahkan sampai ke luar pulau Jawa.Hal seperti ni 

menunjukkan bahwa mebel Karanggondang sudah mampu bersaing, dengan 

produk-produk yang sejenis, baik di pasar dalam negri maupun luar negeri.Hal ini 

seperti halnya yang di ungkapkan olen Bapak Januri (52 tahun)  

“mebel Karanggondang ini, sudah sampai ke dalam dan ke luar negri, tapi 

kebanyakan keluar negri, seperi ke Eropa dan Amerika, tapi banyakan ke 

Eropa, seperti, Italia, Belgia, dan Prancis, kalau ke Prancis harganya paling 

mahal, tapi barang mebel masuk ke Prancis juga sangat ketat, tidak seperti 

di negara yang lain” 

(wawancara dengan pak Januri tanggal 16 januari 2013) 

Melihat kenyataan yang ada, tentunya dapat diharapkan mebel 

Karanggondang akan tetap bertahan  di pasar dalam dan luar negri, 

pengembangan usaha mebel di Desa Karanggondang akan selalu meningkat dan 

pesat seperti dulu dengan diiringi kerjasama dari masing-masing yang terkait 

didalam pengusaha mebel. 

3. Deskripsi masing-masing pengusaha mebel. 

Hardiyoso merupakan salah satu pengusaha mebel yang ada di Desa 

Karanggondang. Usaha Pak Hardiyoso termasuk usaha yang kecil karena 

memiliki 5 tukang pengrajin dan usahanya msih gabung dengan rumahnya, mebel 

yang diproduksi pak Hardiyoso adalah kursi lipat dalam penjualannya bisanya Pak 
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Hardiyoso menitipkan kepada pengusaha mebel yang besar. Pak Hardiyoso 

memiliki 3 orang anak , yaiti Purwanti, Nur Hadi dan Heri Kiswanto. Pak 

Hardiyoso mempercayai anaknya yang bernama Nur Hadi karena  dia yang anak 

laki-laki yang paling besar sedangkan Heri Kiswanto pergi merantau ke Jakarta. 

Mujanji adalah pengusaha mebel di Desa Karanggondang. Usaha milik Pak 

Mujanji termasuk usaha yang besar karena mempunyai 25 tukang pengrajin 

itupun tidak termasuk tukang harian, mebel yang diproduksi pak Mujanji adalah 

kursi lipat biasanya pak Mujanji jualnya menggunakan kontiner. Pak Mujanji 

mempunyai 2 orang anak yaitu Ahmad Syaifuddin dan Rozak.Pak Mujanji 

mempercayai anaknya yang paling tua yaitu Ahmad Syaifuddin untuk 

meneruskan usahanya, karena Rozak statusnya masih pelajar. 

Mulyanto merupakan pengusaha mebel di desa Karanggondang yang berskala 

kecil karena mempunyai 4 orang tukang pengrajin, mebel yang diproduksi pak 

Mulyanto adalah kursi lipat dalam penjualannya bisanya Pak Mulyanto 

menitipkan kepada pengusaha mebel yang besar. Pak Mulyanto memiliki 4 orang 

anak yaitu Andi Sumarmo, Ahmad Muklis, Suci Nuramalia dan Agus 

Pujianto.Andi Sumarmo dipercaya meneruskan usaha karena yang paling besar 

dan tidak sekolah. 

Januri meerupakan pengusaha mebel di Desa Karanggondang yang berskala 

besar.Mebel yang diproduksi Pak Januri adalah bangku biasanya Pak Januri 

menjual hasil mebelnya menggunakkan kontiner.Pak Januri memiliki 3 orang 

anak yaitu Heru, Agung dan Zona.Heru yang paling besar maka Heru dipercaya 
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ayahnya yaitu Pak Januri untuk meneruskan usaha mebel demi kelangsungan 

usahanya. 

Suharto adalah pengusaha mebel yang ada di Desa Karanggondang. Usahanya 

termasuk berskala besar karena memiliki dua gudang tempat usaha mebel.Mebel 

yang diproduksi Pak suharto adalah Bangku dan Meja bisanya Pak Suharto 

menjual mebelnya mnggunakn kontiner.Di dalam gudang ada 30 pengrajin mebel, 

belum termasuk tukang harian. Pak Suharto memiliki 2 orang anak yaitu Pendy 

Eryawan dan Nensi, berhubung Pendy yang paling besar maka Pendy yang 

dipercaya untuk melanjutkan usaha mebel. 

C. Proses Sosialisasi dalam  Keluuarga Pemilk Mebel untuk Melanjutkan 

Usaha. 

1. Melakukan Alih Generasi. 

1.1 Proses sosialisasi dalam pewarisan ketrampilan dan keahlian permebelan. 

Usaha mebel Karanggondang kebanyakan usaha keruarga secara turun-

temurun, sehingga dalam perkembangannya kepemilikan usaha mebel ini 

berkembang dari generasi ke generasi berkutnya. Hal ini yang menyebabkan, 

mengapa usaha mebel di Desa Karanggondang terus menerus berkembang sampai 

sekarang. Usaha yang telah didirikan oleh para keluarga secara turun-temurun 

berikutnya untuk lebih mengembangkan usaha keluarga tersebut karena prospek 

ke depan mampu memberikan kemajuan perekonomian keluarga mereka. Sebagai 

contoh usaha mebel yang berkembang dari generasi ke generasi adalah usaha 

mebel milik Pak Hardiyoso (50 tahun), yang berada di RT 03 RW 08, Desa 

Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Pada awal mulanya, 
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usaha milik Pak Hardiyoso adalah usaha milik ayahnyaberhubung ayahnya sudah 

tua maka usaha usaha tersebut diserahkan kepada anaknya. Begitu juga dengan 

usaha nya Pak Hardiyoso saat ini Pak Hardiyoso dibantu anak laki-lakinya untuk 

meneruskan usahanya nanti, biasanya bekerja pada pukul 07.00 WIB sampai 

17.30 WIB dengan istirahat pada saat siang hari untuk makan kecuali hari jumat 

karena pada hari jumat adalah hari libur. 

Usaha milik Pak Hardiyoso adalah usaha kedua, hal ini menunjukkan 

bahwa kelangsungan usaha ini melibatkan anak-anaknya untuk melanjutkan usaha 

yang sudah dirintis sebelumnya. Pendiri pertama adalah ayahnya yaitu Pak Podro. 

Karena Pak Podro sudah tua, maka usahanya digantikan oleh anaknya yaitu Pak 

Hardiyoso karena Pak Hardiyoso adalah anak yang paling tua di antara tiga 

bersaudara, Pak Hardiyoso memiliki tiga orang anak yaitu, Purwanti, Nurhadi, 

dan Heri Kiswanto , dari ketiga anaknya hanya Purwanti dan Nurhadi yang sudah 

menikah, kedua anaknya pak Hardiyoso masing-masing sudah mempunyai anak 

satu, sehingga Pak Hardiyoso memiliki dua cucu. 

Anak pertama adalah Purwanti yaitu ibu rumah tangga selain jadi ibu 

rumah tangga ia membantu suaminya dalam mengerjakan industri mebel karena 

suaminya juga memiliki industri mebel begitu juga dengan anak kedua Pak 

Hardiyoso yaitu Nurhadi, Nurhadi dipercaya oleh ayahnya sebagai penerus 

usahanya nanti karena dia lah anak laki-laki yang paling tua sedangkan anak 

ketiga Pak Hardiyoso yaitu Heri Kiswanto pergi ke Jakarta untuk bekerja di salah 

satu pabrik perakit kendaraan. 
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Dalam pelaksanaanya Pak Hardiyoso selaku pemilik usaha, membagi 

tugas antara Pak Hardiyoso anaknya (Nurhadi). Tugas Pak Hardiyoso hanya 

membuat komponen dengan cara menggarisi papan kayu lalu digergaji sedangkan 

Nurhadi bertugas membuat mebelan seperti kursi tidak hannya Pak Hardiyoso dan 

anaknya dalam usaha mebelnya tersebut, tetapi juga melibatkan tetangga sekitar 

untuk menjadikan kariyawan di rumahnya untuk membantu membuat mebelan. 

Karena Pak Hardiyoso adalah anak laki-laki tertua maka Pak Hardiyoso 

sudah diajari oleh ayahnya dahulu yaitu cara-cara mengelola usaha yang dirintis 

oleh ayah nya dahulu mulai dari memilih kayu yang berkualitas baik, cara 

produksi, sampai cara pemasaran. Maka ilmu yang Pak Hardiyoso dapatkan akan 

diturunkan kepada anak nanti yaitu Nurhadi karena Nurhadi adalah anak laki-laki 

tertua dengan harapan usaha mebel nantinya akan tetap bertahan sampai generasi 

ke generasi beriktnya. 

Pada awalnya para pengusaha mebel memberikan keahlian mebel diawali 

sejak anak sudah mulai beranjak dewasa biasanya pada waktu anak sudah sekolah 

SMP sepulang sekolah anak di ajari oleh orangtuanya dari mulai belajar menyerut 

kayu, menggergaji kayu, memberikan lubangan pada kayu, dan menggari kayu 

yang akan di gergaji biasanya orangtua mengajari anaknya atu persatu miaslnya 

menyerut kayu anak harus sampai bisa begitu juga dengan yang lainnya.   

Belajar dalam permebelan biasanya dilakukan anak setelah lulus SMA 

atau lulus SMP, yang dahulunya belajar dari orang tua, teman, atau 

tetangganyayang kemudian menjadi pekerjaan utama untuk mencukupi kebutuhan 



 

 

 

50 

hidup dan keluarganya, seperti yang disampaikan Nurhadi pada saat wawancara 

dengannya pada tanggal 10 januari 2013 

“saya belajar dalam permebelan pada saat saya lulus SMP dulu, karena 

pada saat itu Jepara mengalami puncak kejayaan, sehingga aku 

memutuskan untuk memilih bekerja di mebelan, karena saat itu pegawai 

negri gajinya kalah dengan pegawai di permebelan, dan sampai saat ini 

saya masih bekerja di permebelan, karena pekerjaan yang saya bisa, dan 

menjadi pekerjaan utama untuk mencukupi biaya hidup sekeluarga” 

(wawancara dengan Nurhadi, tanggal 10 Januari 2013). 

Pembuatan mebel di Karanggondang merupakan warisan dari generasi ke 

generasi berikutnya kebanyakan masyarakat Desa Karanggondang dapat 

melakukannya karena sudah merupakan suatu mata pencaharian masyarakat 

Karanggondang, begitu juga dengan pelaksanaannya yang berada di lingkungan 

sentra mebel yang memungkinkan dalam pergaulan dan lingkungan menjadi salah 

satu faktor masyarakat desa karanggondang, sehingga tidak ada les atau kursus 

dalam pembuatan mebel di Desa Karanggondang. 

Dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, akan membentuk jiwa 

kepribadian pengusaha kepada anak-anaknya melalui proses sosialisasi sejak 

kecil, secara tidak langsung aktivitas dari orang tua, akan ditiru oleh anak-anaknya 

yang dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada anak-anaknya untuk 

meneruskan usahanya nanti atau membuat usaha sendiri. 

Pembagian kerja dan alih generasi pada pengusaha industri mebel masih 

berdasarkan jenis kelamin, hal ini masih tampak pada masalah gender, karena 

anak laki-laki biasanya dijadikan pewaris dan penerus usaha, sedangkan anak 

perempuan tidak mendapatkan warisan dalam penerusan usahanya.Proses 

sosialisasi ini juga nampak pada anak-anak ketika anak-anak yang sudah diajari 
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dalam pembagian tugas dan menjadi terbiasa dalam tugas yang diajarkan oleh 

orang tua terdahulu, jadi sampai sekarang mulai dari proses pengolahan produksi 

sampai pemasaran lebih dominan anak laki-laki dari pada anak perempuan. 

 

1.2 Proses sosialisasi dalam manajemen pengelolaan usaha.. 

Dalam melakukan pengelolaan manajemen pengelolaan usaha, anak diajari 

bagaimana cara mengelola usaha, orangtua dalam manajemen usaha ini sudah 

memberikan pembelajaran mengenai usaha mebel, Setelah anak bisa membuat 

hasil mebel sendiri, anak diajari orangtuanya untuk soal pengolahan, dari 

pemilihan kayu yang baik dan hasil produksinya, pada awalnya anak hanya diajak 

orangtuanya ke tempat penjualan kayu lama kelamaan anak diajari bagaimana 

cara memilih kayu yang baik setelah itu anak diajarkan cara produksi, dengan cara 

ini anak akan bisa mengelola produksi sendiri dengan baik. 

Sampai mengelola mebel dari pembuatan mebel, pemilihan pegawai mbel 

sampai penjualan hasil mebel, pemilihan pegawai bisanya diambil dari 

tetangganya di daerarh sekitar, sedangkan penjualan pada pengusaha mebel kecil 

bisanya dititipkan kepada mebel yang besar setiap semiggu sekali dengan cara 

titip, ataupun dibawa ke gudang langsung. 

1.3 Transisisi saat pewarisan usaha dari orangtua kepada anak. 

Proses transisi saat pewarisan di mulai pada saat orangtua tersebut sudah 

tua, karena orangtuanya sudah tidak kuat lagi dalam usaha mebel maka usaha 

tersebut di wariskan kepada anaknya, biasanya yang medapatkan pewarisan usaha 

mebel adalah anak laki-laki yang paling tua.Dalam pelaksanaanya para pemilik 
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usaha, membagi tugas antara Pak orangtua dan anaknya. Tugas orangtua hanya 

membuat komponen dengan cara menggarisi papan kayu lalu digergaji sedangkan 

anaknya bertugas membuat mebel. 

2. Pola Sosialisasi untuk Kelangsungan Usaha. 

Dalam sosialisasi ini, para pengusaha mebel menggunakan pola 

demokratis, pola demokratis memandang anak sebagai individu yang sedang 

berkembang. Oleh karena itu orangtua harus bersikap terbuka dengan anak. 

Dalam hal ini orangtua dan anak membuat peraturan-peraturan yang nantinya 

ditaati bersama. Anak diberikan kebebasan bersama namun kebebasan tersebut 

dapat dipertanggung jawabkan. Pola seperti ini menempatkan anak memiliki 

posisi atau kedudukan yang sama dengan orangtua dalam arti hak dan kewajiban 

didalam keluarga. Namun dalam pola ini anak harus tetap memegang teguh rasa 

hormat dan tanggung jawab terhadap orangtua maupun dengan lingkungan 

sekitar. 

Demokratis menurut Hurlock (dalam Ihromi:1999:51) mengedepankan 

aspek pendidikan dalam melatih anak-anaknya untuk menyesuaikan diri dengan 

standar yang diberikan melalui penerangan tentang mengapa yang pendidikan 

yang di perlukan. Metode seperti ini menggunakkan penjelasan, diskusi, dan 

penalaran untuk membantu anaknya untuk mengerti mengapa perilaku tertentu 

yang di harapkan. 

Seperti halnya yang dikatakan Pak Hardiyoso (50 tahun) dan Pak Januri 

(52 tahun) yang menerapkan sistem demokratis mengedepankan aspek pendidikan 

kepada anak sehingga anak bisa seperti yang diharapkan. 
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“Saya mempelajari mebel anak saya dulu langsung, seperti mengajari anak 

saya membuat mebel saat membeli bahan baku sampai penjualan, jika 

tidak seperti itu anak saya tidak bisa” 

(wawancara dengan Pak Hardiyoso, tanggal 10 Januari 2013) 

Seperti halnya Pak Hardyoso, Pak Januripun seperti itu yang 

mengedepankan aspek pendidikan kepada anaknya. Ditemui pada saat wawancara 

tanggal 16 Januari 2013 mengungkapkan 

“anak saya kuajari mebel sejar masih SMP dengan harapan anak sayya 

nantinya bisa meneruskan usahaku, anakku kuajari mulai dari pertama 

dengan meyerut kayu sampai bisa membuat mebelan, kuajari membeli 

kayu yang bagus di TPK  ngemal kayu (menggarisi kayu) menggergaji 

kayu sampai membayar buruh mebel 

(wawancara dengan Pak Januri, tanggal 16 Januari 2013) 

Dari kedua wawancara diatas bahwa para pengusaha mebel di Desa 

Karanggondang menggunakan pola asuh demokratis dengan mengedepankan 

aspek pendidikandalam mendidik anaknya dengan menggunakan penjelasan 

diskusi, dan penalaran untuk mengerti terhadap perilaku yang diharapkan 

sehingga anak dapat melanjutkan usaha orangtuanya. 

Pola seperti ini, orang tua menempatkan anak pada posisi yang sama. 

Anak selalu diajak mendiskusikan masalah-masalah yang dialami oleh keluarga. 

Hal ini bertujuan untuk membimbing anak menjadi lebih mandiri dalam 

menghadap menghadapi masalah. Dengan menggunakkan pola seperti ini 

diharapkan sangat tercipta hubungan yang sangat hangat dan harmonis atara anak 

dengan orangtua. 

Dalam disiplin demokratis menggunakkan empat aspek, yaitu peraturan, 

hukuman, hadiah dan konsistensi.Peraturan disini adalah peraturan yang diberikan 

orangtua kepada anak berupa bagaimana caranya mengolah dan memproduksi 

kayu, pewarisan perusahaan dan pengelolaan keuangan.Hukuman diberikan 
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kepada anak jika anak tersebut tidak mentaati peraturan biasanya hukuman berupa 

teguran dari orangtua. Hadiah diberikan dari orangtua kepada anak ketika anak 

tersebut berbuat baik dalam proses pengerjaan mebel, hadiah yang diberikan 

berupa pujian sampai uang, sedangkan konsistensi diberikan supaya anak 

mengetahui peraturan yang diberikan kepada orangtua mulai dari proses 

mengolah kayu sampai manajemen keuangan sampai dengan orangtua 

memberikan hadiah kepada anaknya. Karena orang tua yang bersifat demokratis 

memandang sama dengan kewajiban dan hak antara orangtua dengan anak, 

dengan secara bertahap rasa tanggung jawab bagi anak-anaknya terhadap sesuatu 

yang diperbuatnya sampai anak dewasa. Orangtua selalu berkomunikasi dengan 

anaknya, saling memberi dan menerima selalu mendengarkan keluhan dan 

pendapat anak dalam bertindak mereka selalu memberikan alasan kepada 

anaknya, mendorong anak saling membantu dan bertindak secara objektif tegas 

tapi hangat dan penuh perhatian. 

Dengan menggunakan keempat disiplin tersebut diharapkan anak dapat 

meneruskan usaha dengan baik, peraturan dapat diperoleh dari orangtua, atau 

teman bermain. Tujuan dari peraturaan itu sendiri aadalah membekali anak 

melalui suatu pedoman untuk bertingkah laku benar. Dengan peraturan yang ada, 

orangtua mendidik anak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak 

boleh dilakukan baik dalam rumah maupun luar rumah. Peraturan mempunyai arti 

penting yaitu mendidik anak untuk bertingkah laku sesuai dengan aturan-aturan 

yang tidak diharapkan. Peraturan sebaiknya mudah dimengerti, diingat dan 

diterima oleh anak sesuai dengan fungsi peraturan itu sendiri. 
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Hukuman, merupakan sangsi dari suatu pelanggaran, kadang-kadang 

tindakan yang salah satu pelanggaran itu dilakukan tanpa sengaja atau disengaja 

dan anak tersebut menyadari bahwa tindakkan yang dia lakukan adalah salah. 

Pada anak-anak kita bisa menganggap bahwa mereka telah menngagap bahwa 

orang tua melakukan hukuman dengan sengaja kecuali jika terbukti bahwa mereka 

telah mengerti dan mempelajari aturan-aturan yang ada ada didalam masyarakat 

yang telah diajrkan dengan baik oleh orang tuanya. Hukum akan tindakkan yang 

salah sebaiknya diberikan pada anak yang cukup memahami kata-kata atau 

kalimat yang bisa dimengerti secara verbal dengan demikian hukuman 

mempunyai beberapa peran penting, yaitu bersifat membatasihukuman mengalagi 

tindakan yang tidak disengaja dimsyarakat. Hal ini bersipfat membatasi ini 

penting bagi anak yang masih kecil dimana mereka masih belum mengerti mana 

tingkah laku yang salah dan yang benar sebagai pendidikan sebelum anak 

mengerti tentang aturan-aturan mereka dapat belajar bahwa ada tindakan tertentu, 

yakni hukuman yang diberikan untuk tingkah laku yang salah dan tidak adaya 

hukuman yang diberikan untuk tingkah laku yang salah dan tidak adanya 

hukuman untuk tingkah laku yang benar hukuman bersifat motivasi mengingat 

kembali adanya akibat-akibat yang terjadi bagi tingkah laku yang salah dapat 

merupakan motivasi untuk menghindar dari tingkah laku tersebut biasanya 

hukuman yang diberikan pada anak-anak dapat berupa hukuman fisik atau tanpa 

hukuman fisik. 

Hadiah dan penghargaan, dalam hal ini hadiah tidaklah harus dalam 

bentuk benda atau materi akan tetapi dapat juga pujian, senyuman atau yang 
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lainnya. Biasanya anak melakukan tingkah laku yang benar dan teruji. Adanya 

suatu hadiah juga memberi peranan penting, yaitu, mendapatkan pendidikan 

penting yang berharga dimana anak akan mengtahui yang dilakukan itu benar 

dengan cara yang demikian anak anak dididik untuk bertingkah laku benar 

memberikn motivasi untuk anak untuk mengulkangi kembali tingkah laku yang 

benar dikemudian hari. 

Konsistensi, hal ini berarti derajat kesamaan atau kestabilan anak aturan-

aturan, sehingga akan akan tidak bingung tentang apa yang diharapkan dari 

mereka. Harus ada konsistensi dalam menerapkan aturan-aturan, hukuman 

ataupun sangsi, bila tidak konsisten dalam merepakan sebuah peraturan, hukuman, 

maka nilai dari hukuman serta hadiah dan aturan tersebut akan hilang (Ihromi, 

1999:53-55) 

D. Pendukung dan PenghambatanSosialisasi yang Dihadapi oleh Pengusaha 

Mebel 

1. Pendukung Sosialisasi Mebel Karanggondang 

a. Keinginan orangtua supaya usaha tidak jatuh ketangan oranglain. 

Orangtua memberikan sosialisasi mebel kepada anak dengan tujuan 

supaya tidak jatuh ketangan oranglain dengan karena usaha tersebut adalah 

usaha yang dirintis secara turun-temurun. 

Hal ini seperti yang dikatanan H. Mujanji  

“Anakku tak ajari mebel, meskipun yang besar sudah sekolah keluar 

daerah, sekarang tinggal adikknya, biar mebel saya tidak jatuh kepada 

oranglain.” 
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b. Minat anak yang besar terhadap usaha mebel. 

Minat anak dalam usaha mebel sangat tinggi, karena hasil dari mebel 

tersebut sangat banyak dan hasilnya tidak tiap bulan tetapi tiap minggu, dan 

tidak harus sekolah, kursus ataupun les, hal ini sangat memudahkan bagi anak 

untuk melanjutkan usaha sehingga membuat anak sangat minat dan tertarik 

dalam usaha mebel. 

c. Lingkungan Desa yang mendukung 

Kebanyakan masyarakat Karanggonndang yang mebel, menjadikan anak para 

pengusaha mebel ikut juga bekerja di sektor permebelan. 

2. Penghambatsosialisasi mebel Karanggondang. 

a) Anak memilih sekolah ke luar daerah. 

Pada saat ini anak lebih memlih sekolah dari pada meneruskan usaha 

mebel, karena sekolah dianggap penting karena bisa menjadi harapan hidup 

dimasa depan sedangkan perkembangan mebel saat ini adalah sudah tidak 

seperti dulu lagi yang dulunya ramai hampir setiap rumah mempunyai usaha 

mebel sekarang sudah tidak lagi sekarang tinggal beberapa yang masih 

tersisa. Sehingga para pengusaha mebel saat ini lebih memilih 

menyekolahkan anaknya dibandingkan meneruskan usaha mebel.  

b) Anaknya merantau keluar daerah 

Seiring berkembangan mebel yang sekarang tidak seramai dulu lagi, maka 

jaminan untuk hidup tidak ada. Maka anak para pengusaha lebih memilih 

mrantau keluar daerah dari pada meneruskan usaha mebel untuk jaminan 

hidup yang layak. Banyak sekali anak pengusaha mebel pergi merantau 
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keluar daerah seperti Jakarta, disana mereka bekerja dipabrik seperti pada 

pabrik perakitan motor diperkantoram dll.  

c) Anak memilih pekerjaan lain. 

Dalam hal sekarang ini, anak lebih senang dengan pekerjaan lain selain 

mebel, karena mebel sekarang sudah tidak bisa diharapkan lagi seperti dulu, 

haraga bahan baku yang teus mengalami kenaikan harga, dan harga mebel 

semakin lama semakin murah, pasokan mebel teruatama dari luar negri sudah 

sedikit sekali tidak seperti dulu lagi, maka anak pengusaha mebel memilih 

pekerjaan lain, seperti bekerja di PLTU dll. 

d) Usaha mebel yang bangkrut. 

Mebel sekarang tidak seperti mebel dulu, sekarang banyak mengalami 

kebangkrutan karena harga bahan baku yang teus mengalami kenaikan harga, 

dan harga mebel semakin lama semakin murah, pasokan mebel teruatama dari 

luar negri sudah sedikit sekali tidak seperti dulu lagi dan harga dolar 

cmengalami penurunaan karena uang yang di gunakan dalam transaksi mebel 

adalah dolar, maka mebel sekarang mengaalami kebangkrutan. 
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BAB V 

KESIMPULAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

1. Perkembangan usaha mebel di Desa Karanggondang telah mengalami 

berbagai perubahan, yang dulunya non konvensional sekarang sudah 

konvensional, dulu mebel hanya sebagai pewarisan secara turun temurun, 

secara otodidak dan sekarang sudah dilakukan secara profesional. 

2. Kelangsungan usaha mebel dapat terus berkembang karena merupakan usaha 

turun-temurun dari generasi ke generasi. Sosialisasi pengusaha mebel dalam 

menjaga kelangsungan usaha mebel adalah dengan cara, melakukan alih 

generasi, seperti anak diberi penjelasan terhadap bagaiman cara mengolah 

kayu memproduksi kayu sampai menjual mebel. Proses alih generasi ini 

dilakukan agar usaha yang dirintis oleh keluarga dan dapat dilanjutkan serta 

dikembangkan oleh generasi berikutnya.Sosialisasi pengusaha mebel dalam 

menjaga kelangsungan usaha mebel adalah dengan cara melakukan usaha 

dengan mengedepankan aspek demoklratis karena mengedepankan aspek 

pendidikan dalam mendidik anaknya dengan menggunakan penjelasan 

diskusi, dan penalaran untuk mengerti terhadap perilaku yang diharapkan 
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3. Pendukungkelangsungan usaha mebel Karanggondang 

a. Keinginan orangtua supaya usaha tidak jatuh ketangan oranglain. 

Orangtua memberikan sosialisasi mebel kepada anak dengan 

tujuan supaya tidak jatuh ketangan oranglain dengan karena usaha tersebut 

adalah usaha yang dirintis secara turun-temurun. 

b. Minat anak yang besar terhadap usaha mebel. 

Minat anak dalam usaha mebel sangat tinggi, karena hasil dari 

mebel tersebut sangat banyak dan hasilnya tidak tiap bulan tetapi tiap 

minggu, dan tidak harus sekolah, kursus ataupun les, hal ini sangat 

memudahkan bagi anak untuk melanjutkan usaha sehingga membuat anak 

sangat minat dan tertarik dalam usaha mebel. 

c. Lingkungan Desa yang mendukung. 

Kebanyakan masyarakat Karanggonndang yang mebel, menjadikan 

anak para pengusaha mebel ikut juga bekerja di sektor permebelan. 

4. Penghambatan mebel Karanggondang. 

a. Anak memilih sekolah ke luar daerah  

Pada saat ini anak lebih memlih sekolah dari pada meneruskan 

usaha mebel, karena sekolah dianggap penting karena bisa menjadi 

harapan hidup dimasa depan sedangkan perkembangan mebel saat ini 

adalah sudah tidak seperti dulu lagi yang dulunya ramai hampir setiap 

rumah mempunyai usaha mebel sekarang sudah tidak lagi sekarang tinggal 

beberapa yang masih tersisa. 
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b. Anaknya merantau keluar daerah 

 Seiring berkembangan mebel yang sekarang tidak seramai dulu 

lagi, maka jaminan untuk hidup tidak ada. Maka anak para pengusaha 

lebih memilih mrantau keluar daerah dari pada meneruskan usaha mebel 

untuk jaminan hidup yang layak.  

c. Anak memilih pekerjaan lain. 

Dalam hal sekarang ini, anak lebih senang dengan pekerjaan lain 

selain mebel, karena mebel sekarang sudah tidak bisa diharapkan lagi 

seperti dulu, haraga bahan baku yang teus mengalami kenaikan harga, dan 

harga mebel semakin lama semakin murah, pasokan mebel teruatama dari 

luar negri sudah sedikit sekali tidak seperti dulu lagi, maka anak 

pengusaha mebel memilih pekerjaan lain, seperti bekerja di PLTU dll. 

d. Usaha mebel yang bangkrut. 

Mebel sekarang tidak seperti mebel dulu, sekarang banyak 

mengalami kebangkrutan karena harga bahan baku yang teus mengalami 

kenaikan harga, dan harga mebel semakin lama semakin murah, pasokan 

mebel teruatama dari luar negri sudah sedikit sekali tidak seperti dulu lagi 

dan harga dolar cmengalami penurunaan karena uang yang di gunakan 

dalam transaksi mebel adalah dolar, maka mebel sekarang mengaalami 

kebangkrutan. 
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B. SARAN 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut 

1. Anak anak para pengusaha mebel yang disekolahkan selain memiliki 

ketrampilan, sebaiknya orangtua pengusaha mebel juga membekali 

anaknya dengan pendidikan yang baik sehingga dapat mengelola usaha 

dengan manajemen yang lebih baik. 

2. Pemerintah hendaknya memdukung proses sosialisasi, yaitu dengan cara 

memberikan pelatihan mebel dan sekolah mulai dari SD sampai SMA 

memberi mata pelajaran muatan lokal yaitu seni ukir biar anak bisa 

membuat mebel biar mebel berkembang terus. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SOSIALISASI  

ANAK UNTUK KELANGSUNGAN USAHA MEBEL (STUDI KASUS DI 

DESA KARANGGONDANG, KECAMATAN MLONGGO, KABUPATEN 

JEPARA) 

1. Identitas Informan 

a. Nama : 

b. Umur : 

c. Pendidikan : 

d. Alamat : 

e. Agama : 

f. Pekerjaan : 

2. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian 

1. Untuk Pengusaha 

a. Perkembangan usaha mebel 

1. Sejak kapan anda mulai usaha mebel? 

2. Kenapa anda memilih usaha mebel? 

3. Berapa modal awal anda untuk memulai usaha mebel? 

4. Dari mana anda mendapatkan modal untuk usaha mebel? 

5. Bagaimana mekanisme anda dalam menggunakan modal? 

6. Apakah ada permasalahan tentang modal anda? 

7. Dari mana anda mendapatkan tenaga kerja untuk usaha 

mebel? 

8. Siapa saja yang kerja di tempat anda? 
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9. Apakah ada spesifikasi pada pekerja anda? 

10. Apakah ada jaminan untuk pekerja anda? 

11. Alat apa saja yang di gunakan untuk membuat kerajinan 

mebel anda? 

12. Dari mana anda mendapatkan alat-alat tersebut? 

13. Bagaimana cara merawat alat tersebut? 

14. Apakah anda susah mendapatkan peralatan tersebut? 

15. Bahan baku apa yang anda gunakan untuk membuat 

kerajinan mebel? 

16. Bagaimana proses pengolahan bahan baku? 

17. Dimana anda menjual hasil mebel? 

b. Soialisasi alat untu melanjutkan usaha mebel 

1. Anak anda ada berapa? 

2. Siapa yang dipercaya untuk melanjutkan usaha mebel? 

3. Mengapa anak anda sebagai pewaris usaha, tidak orang 

lain? 

4. Apakah anak anda bisa menjalankan usaha mebel anda? 

5. Apakah anak anda bisa mengatur keuangan usaha mebel 

anda? 

6. Apakah ada hukuman jika anak anda melakukan kesalahan 

dalam mengelola usaha mebel anda? 

c. Kendala yang dihadapi pengusaha mebel 

1. Berapa modal awal anda? 
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2. Dari mana anda mendapatkan modal anda? 

3. Bagaimana mekanisme anda dalam menggunakan modal? 

4. Apakah ada permasalahan tentang modal anda? 

5. Dari mana anda mendapatkan tenaga kerja untuk usaha 

mebel? 

6. Siapa saja yang kerja di tempat anda? 

7. Alat apa saja yang di gunakan untuk membuat kerajinan 

mebel anda? 

8. Dari mana anda mendapatkan alat-alat tersebut? 

9. Bagaimana cara merawat alat tersebut? 

10. Bahan baku apa yang anda gunakan untuk membuat 

kerajinan mebel? 

11. Bagaimana proses pengolahan bahan baku? 

2. Untuk masyarakat dan perangkat desa 

a. Dimana letak geografi Desa Karanggondang? 

b. Bagaimana pendapat anda tentang usaha mebel di daerah 

anda? 

c. Bagaimana keadaan usaha mebel tersebut? 

d. Kekuatan dan kelemahan apa saja yang ada dalam mebel 

tersebut? 

e. Bagaimana tentang persebaran mebel di Desa 

Karanggondang 
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DAFTAR NAMA SUBYEK PENELITIAN DAN INFORMAN PENELITIAN  

A. Data subyek penelitian 

1. Identitas Informan 

a. Nama : Hardiyoso 

b. Umur : 50 tahun 

c. Pendidikan : SD 

d. Alamat : Karanggondang RT03/RW08 

e. Agama : Islam 

f. Pekerjaan : Pengusaha mebel 

2. Identitas informan 

a. Nama : H. Mujanji 

b. Umur : 45 tahun 

c. Pendidikan : SMP 

d. Alamat : Karanggondang RT01/RW08 

e. Agama : Islam 

f. Pekerjaan : Pengusaha mebel 

3. Identitas informan 

a. Nama : Mulyanto 

b. Umur : 48 tahun 

c. Pendidikan : SMA 

d. Alamat : Karanggondang RT05/RW04 

e. Agama : Islam 

f. Pekerjaan : Pengusaha mebel 
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4. Identitas informan 

a. Nama : Januri 

b. Umur : 52 tahun 

c. Pendidikan : SD 

d. Alamat : Karanggondang RT01/RW08 

e. Agama : Kristen 

f. Pekerjaan : Pengusaha mebel 

5. Identitas informan 

a. Nama : Suharto 

b. Umur : 47 tahun 

c. Pendidikan : SD 

d. Alamat : Karanggondang RT05/RW07 

e. Agama : Islam 

f. Pekerjaan : Pengusaha mebel 

B. Informan 

1. Identitas informan 

a. Nama : Mariyoto 

b. Umur : 45 tahun 

c. Pendidikan : SMP 

d. Alamat : Karanggondang RT01/RW08 

e. Agama : Islam 

f. Pekerjaan : Perangkat Desa 
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2. Identitas informan 

a. Nama : Hariyanto 

b. Umur : 43 tahun 

c. Pendidikan : SD 

d. Alamat : Karanggondang RT01/RW08 

e. Agama : Islam 

f. Pekerjaan : Nelayan 

3. Identitas informan  

a. Nama : Marto 

b. Umur :55 tahun 

c. Pendidikan : SD 

d. Alamat : Karanggondang RT01/RW08 

e. Agama : Islam 

f. Pekerjaan : Nelayan 

4. Idenitas informan 

a. Nama : Sawijan 

b. Umur : 46tahun 

c. Pendidikan : SD 

d. Alamat : Karanggondang RT05/RW07 

e. Agama : Islam 

f. Pekerjaan : Makelar Motor 
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5. Identitas informan 

a. Nama : Nur Hadi 

b. Umur :29 tahun 

c. Pendidikan : SMP 

d. Alamat : Karanggondang RT03/RW09 

e. Agama : Islam 

f. Pekerjaan : Buruh Mebel. 
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