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ABSTRAK

Destia Nurmayasari, 2014. Peran Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri Pada
Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Deskriptif di Dusun Daleman Desa Kadirejo
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang). Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah,
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Drs. Ilyas, M. Ag.
Kata Kunci : Peran wanita, KWT, kesejahteraan keluarga

Peningkatan peran aktif wanita tidak saja sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaku
kegiatan dan penikmat hasil pembanguan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan wanita,
peningkatan kesejahteraan keluarga atas dasar peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan
pembangunan, dan peningkatan peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembangunan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peran anggota KWT,
mendiskripsikan faktor yang menghambat dan mendukung anggota KWT pada peningkatan
kesejahteraan keluarga di Dusun Daleman, Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kebupaten
Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, subyek penelitian ini adalah 5
anggota KWT Laras Asri dan 3 informan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk membuktikan keabsahan data digunakan
teknik ketekunan di lapangan dan triangulasi sumber dan metode. Analisis data dalam
penelitian ini reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Analisis
data menggunakan model analisis interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran anggota KWT berperan aktif dalam
kegiatan-kegiatan KWT Laras Asri. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: simpan pinjam
dan arisan, beternak ayam dan kambing, budidaya lele, pemanfaatan pekarangan kosong,
pengolahan hasil pertanian dan pengolahan hasil peternakan. Anggota KWT Laras Asri tidak
meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga untuk mengelola rumah tangga,
mengasuh anak. Anggota KWT dapat menyeimbangkan antara tugasnya di KWT dan di
rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga adalah faktor ekonomi dan
waktu Faktor pendukung yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan keluarga anggota
KWT adalah adanya kerjasama yang baik dengan semua anggota KWT, adanya dukungan
dari dinas terkait, dan dari semua pihak yang mendukung kegiatan-kegiatan di KWT Laras
Asri.

Simpulan dari hasil penelitian antara lain: Peran anggota KWT dalam proses kegiatan
(ekonomi) yang telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi wanita dan rumah
tangga yang belum mampu, partisipasinya secara nyata memberikan sumbangan untuk
kelangsungan rumah tangganya. Selain dari segi ekonomi kegiatan di KWT bermanfaat bagi
para anggotanya untuk menambah pengetahuan di bidang pertanian, perikanan, dan
peternakan. Faktor yang menghambat kesejahteraan keluarga dalam penelitian ini adalah
faktor ekonomi dan waktu. Faktor pendukungnya adalah adanya kerjasama yang baik dengan
semua anggota KWT, adanya dukungan dari dinas terkait, dan dari semua pihak yang
mendukung kegiatan-kegiatan di KWT Laras Asri. Saran Bagi dinas terkait diharapkan lebih
banyak memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa menginspirasi para anggota KWT untuk
bisa membuka peluang-peluang usaha baru dan menambah pengetahuan yang baru untuk para
anggota KWT. Sebaiknya anggota KWT Laras Asri mengembangkan usaha tani yang sudah
ada sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan mereka.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara agraris dan maritim yang sebagian besar

mata pencaharian penduduknya adalah bercocok tanam dan nelayan. Kebijakan

yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional

diantaranya adalah dengan peningkatan kehidupan ekonomi yang dilakukan

melalui pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian Indonesia telah

dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan harapan dapat

meningkatkan produksi pertanian semaksimal mungkin sehingga dapat

meningkatkan pendapatan petani dalam mencapai kesejahteraan, peningkatan

produksi pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani merupakan

arah dan tujuan akhir pembangunan pertanian.

Pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat

menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani

dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan pertanian di Indonesia

dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional karena mempunyai

banyak perananan antara lain: Potensi sumber daya alam yang besar dan beragam,

pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya penduduk

indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Potensi pertanian

indonesia yang besar nyatanya sampai saat ini petani kita termasuk golongan

miskin (www.mb.ipb.ac.id).
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Pembangunan pertanian Indonesia mengalami berbagai macam

permasalahan. Pertama, petani tidak memiliki daya tawar sedikitpun terhadap

hasil pertaniannya. Setiap kali ada hasil panen, petani mengalami kerugian karena

harga langsung anjlok. Seakan-akan mekanisme pasar betul-betul menghukum

para petani. Kedua, petani tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber produksi

dan pasar secara bebas dan berkeadilan. Demikian halnya dengan pupuk, selain

mahal juga sulit didapati. Banyak pupuk diproduksi tetapi tidak sampai ke tangan

petani yang membutuhkannya. Justru pupuk subsidi masuk ke perusahaan

pertanian raksasa yang juga telah meluluhlantakkan petani kecil. Ketiga, sektor

pasar, bahwa konsumen Indonesia lebih menghargai hasil produk luar dibanding

panen petani kita sendiri. Keempat, sarana dan prasarana yang cukup sulit

terutama di desa-desa yang kurang terjangkau oleh masyarakat. Kelima, modal

yang terbatas. Keenam, sangat dipengaruhi oleh musim (www.

sarahs08.student.ipb.ac.id).

Penanganan permasalahan pertanian di Indonesia perlu adanya dukungan

dari berbagai pihak seperti pemerintah sebagai pendana bagi kegiatan pertanian,

masyarakat sebagai penyampai informasi yang tepat dalam pengeloaan lahan,

serta partisipasi para petani dalam penerimaan dan penerapan informasi serta

ilmu-ilmu pertanian yang telah didapat dalam kegiatan pertanian. Salah satu

program pemerintah untuk kesejahteraan para petani adalah dengan program

Kelompok Wanita Tani (KWT). Adapun tujuan dibentuknya Kelompok Wanita

Tani (KWT) adalah untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan

petani dan keluarganya sebagai subjek pembangunan pertanian melalui
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pendekatan kelompok agar lebih berperan dalam pembangunan. Kelompok tani

merupakan suatu bentuk perkumpulan petani yang berfungsi sebagai media

penyuluhan yang diharapkan lebih terarah dalam perubahan aktivitas usaha tani

yang lebih baik lagi. Aktivitas usaha tani yang lebih baik dapat dilihat dari adanya

peningkatan-peningkatan dalam produktivitas usaha tani yang pada gilirannya

akan meningkatkan pendapatan petani sehingga akan mendukung terciptanya

kesejahteraan yang lebih baik bagi petani dan keluarganya (BPLPP, 1990: 23).

Loekman Soetrisno (1997: 68) berpendapat bahwa dengan diciptakan

wadah/organisasi bagi perempuan Indonesia dan telah digariskan bentuk-bentuk

peran perempuan dalam pembangunan, maka pemerintah dengan demikian

mengharapkan peran perempuan Indonesia dalam pembangunan dapat meningkat.

Wanita bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga pada dunia pertanian,

tetapi banyak wanita yang ikut berperan atau memberi kontribusi nyata pada

usaha  yang diusahakan oleh keluarga mereka. Kenyataanya sekitar 50 persen

wanita tani di samping bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, mereka juga

bekerja di ladang atau di sawah bahkan mereka membuka lapangan pekerjaan

sendiri dengan mengikuti Kelompok Wanita Tani (KWT). Hal ini dilakukan

karena mereka berharap dengan adanya peran atau keterlibatan  wanita tani,

jumlah produktivitas usaha  akan meningkat.

Wanita memegang peran penting sebagai ibu rumah tangga dengan

berbagai jenis pekerjaan dari yang berat sampai yang ringan, seperti mengatur

rumah tangga , memasak, mencuci, mengasuh dan mendidik anak. Namun sejalan

dengan perkembangan teknologi disektor pertanian, maka perempuan tani perlu
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meningkatkan pengetahuan, keterampilan sehingga dapat mengambil manfaat

yang sebesar-besarnya dari segala jenis sumber daya yang ada disekitarnya berupa

sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Karena itu, kemajuan yang

dicapai perempuan zaman sekarang dapat dijumpai pada banyak kaum hawa ini

sebagai motor penggerak pembangunan dibidang pertanian, seperti kelompok tani,

dalam kegiatan program peningkatan produksi pertanian, dalam kegiatan pasca

panen produksi pertanian. Termasuk mengandung beban kerja dirumah tangga

seperti mengambil air, mencari kayu bakar, memasak, menjual hasil panen,

mendidik anak-anaknya, sebagai ibu rumah tangga dan mengabdi kepada

suaminya.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan Indonesia dalam

pembangunan tidak hanya berhenti dalam pengelompokan perempuan Indonesia

dalam organisasi perempuan yang yang telah ditentukan oleh pemerintah namun

pemerintah juga telah menetukan pula peran yang seharusnya dilakukan oleh

perempuan dalam pembangunan melalui apa yang kita kenal dengan Panca Tugas

Perempuan, yaitu (1) sebagai istri supaya dapat mendampingi suami, sebagai

kekasih dan sahabat bersama-sama membina keluarga yang bahagia; (2) sebagai

ibu pendidik dan pembina generasi mudasupaya anak-anak dibekali kekuatan

rohani dan jasmani dalam menghadapi segala tantangan zaman dan menjadi

manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa; (3) sebagai ibu pengatur rumah

tangga supaya rumah tangga merupakan tempat aman dan teratur bagi seluruh

anggota keluarga; (4) sebagai tenaga kerja dan dalam profesi, bekerja di

pemerintahan, perusahaan swasta, dunia politik, berwiraswasta dan sebagainya
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untuk menambah penghasilan keluarga; dan (5) sebagai anggota organisasi

masyarakat terutama organisasi perempuan, badan-badan sosial dan sebagainya.

Untuk menyumbangkan tenaga kepada masyarakat, (Nani Suwondo, 1984, dikutip

oleh Nursyahbani Katjasungkana, 1989: 45).

Peran wanita dalam pertanian termasuk dalam ketahanan pangan dan gizi

keluarga. Ketahanan pangan dapat mengembangkan kelembagaan dan

pengelolaan usaha pangan bagi wanita tani, sehingga wanita harus pandai

mengatur, mengelola penghasilan yang relatif rendah agar mencukupi  kebutuhan

keluarga terutama sandang pangan agar mampu memenuhi kebutuhan hidup

spirituil dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara

keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Secara operasional keluarga

sejahtera adalah keluarga yang dapat melaksanakan fungsi-fungsi keluarga,

sehingga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera perlu upaya untuk

menghidupkan dan menumbuhkembangkan fungsi-fungsi keluarga tersebut.

Keluarga Sejahtera yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang

sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materi yang layak, betaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan

seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan

(BKKBN, 1995:2).

Desa Kadirejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan

Semarang  Kabupaten Semarang yang terdiri dari 8 Dusun. Sebagian besar

wilayah desa Kadirejo adalah lahan pertanian. Sehingga banyak penduduk yang
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mata pencahariaannya petani. Desa Kadirejo terdapat 7 Kelompok Wanita Tani

(KWT), salah satunya adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri yang ada

di Dusun Daleman. Petani yang banyak jumlahnya, sehingga dalam pembinaan

kelompok diharapkan timbulnya cakrawala dan wawasan kebersamaan

memecahkan dan merubah citra usahatani sekarang menjadi usahatani masa depan

yang cerah dan tetap tegar.

Berdasarkan gambaran diatas maka penulis tertarik untuk membuat

penelitian tentang “Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri Pada

Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Deskriptif di Dusun Daleman Desa

Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)”. Selanjutnya dalam

penelitian ini istilah Kelompok Wanita Tani (KWT) disingkat dengan KWT.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas sebagaimana telah dikemukakan dalam

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1.2.1 Bagaimana peran anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri pada

peningkatan kesejahteraan keluarga baik kesejahteraan ekonomi maupun

kesejahteraan non ekonomi di Dusun Daleman Desa Kadirejo Kecamatan

Pabelan Kabupaten Semarang?

1.2.2 Bagaimana faktor yang mendukung dan menghambat anggota Kelompok

Wanita Tani (KWT) Laras Asri pada peningkatan kesejahteraan keluarga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:
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1.3.1 Mendeskripsikan peranan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras

Asri pada peningkatan keluarga di Dusun Daleman Desa Kadirejo

Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.

1.3.2 Mendeskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat anggota

Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri dalam meningkatkan

kesejahteraan keluarga.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Menambah khasanah wawasan keilmuan pengembangan pendidikan luar

sekolah khususnya pada bidang pembelajaran non formal di masyarakat.

1.4.1.2 Memberikan gambaran mengenai peranan Kelompok Wanita Tani (KWT)

dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Memberi masukan bagi para anggota Kelompok Wanita Tani (KWT)

Laras Asri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

1.5 Penegasan Istilah

1.5.1 Peran

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan atau perilaku

anggota KWT pada peningkatan kesejahteraan keluarga dengan mengikuti

kegiatan-kegiatan yang adi di KWT Laras Asri.

1.5.2 Anggota

Anggota yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu anggota KWT Laras

Asri di Dusun Daleman Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.
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1.5.3 Kelompok Wanita Tani (KWT)

Departemen Pertanian RI 1997 (dalam Sunarru,2011:15)

mendefinisikan kelompok tani sebagai kumpulan para petani yang tumbuh

berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam

memanfaaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan

produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.

Kelompok Wanita Tani adalah kumpulan ibu-ibu istri petani atau para

wanita yang mempunyai aktivitas dibidang pertanian yang tumbuh berdasarkan

keakraban, keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan

sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani

dan kesejahteraan anggotanya.

1.5.4 Kesejahteraan

Menurut Rambe (dalam Euis 2006:25) kesejahteraan adalah suatu tata

kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa

keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap

warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani,

rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

1.5.5 Keluarga

Menurut Pujosuwarno (1994:11), keluarga adalah suatu ikatan

persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan

jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang

sudah sendirian dengan atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi,

dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.
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1.5.6 Kesejahteraan Keluarga

Menurut Mongid (1995:10), kesejahteraan keluarga adalah kondisi

dinamis keluarga dimana terpenuhinya semua kebutuhan fisik materiil, mental

spiritual, dan sosial yang memungkinkan keluarga dapt hidup wajar sesuai dengan

lingkungan serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh

perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian

yang matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

1.6 Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian

isi, dan bagian akhir skripsi.

1.6.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian Pendahuluan terdiri dari halaman judul, persetujuan

pembimbing, halaman pengesahan kelulusan, halaman pernyataan, halaman motto

dan persembahan, serta kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar

diagram, daftar gambar, dan daftar lampiran.

1.6.2 Bagian Isi

BAB 1, Pendahuluan berisikan tentang: Latar Belakang, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Penegasan Istilah, dan

Sistematika Skripsi.

BAB 2, Kajian pustaka menguraikan tentang berbagai teori, konsep, dan

pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.
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BAB 3, Metode penelitian berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi

penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data,

keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB 4, Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini menguraikan

tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah.

BAB 5, Penutup bab terakhir yang berisi simpulan dan saran, berisi

tentang kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian serta berbagai

saran mengenai hasil penelitian tersebut.

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi

Berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Daftar pustaka berisi tentang

daftar buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi

tentang kelengkapan skripsi.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT)

2.1.1 Pengertian Peran

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai

suatu status (Horton, B. Paul, 1984: 118). Menurut Friedman (1998 : 286) peran

adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi

sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran

didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa

yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat

memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut

peran-peran tersebut. Sedangkan menurut Soekanto (1992: 102) peran adalah

segala sesuatu oleh seseorang atau kelompok orang dalam melakukan sesuatu

kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa peran

adalah keikutsertaan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan guna mencapai

tujuan individu maupun tujuan bersama.

Kanfer (1987: 197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu: 1)

Peran itu bersifat impersonal, yaitu posisi peran itu sendiri akan menentukan

harapannya bukan individunya, 2) Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task

behavior), yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu, 3)

Peran itu sulit dikendalikan, 4) Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat
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menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama, 5) peran dan pekerjaan (jobs)

itu tidaklah sama, seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan

beberapa peran.

2.1.2  Peran Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT)

Keterlibatan wanita yang semakin tinggi dalam pertanian adalah karena

dorongan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga atau disisi lain

mungkin membuat posisi wanita semakin kuat dalam keluarga. Semakin tinggi

pendapatan wanita tani dalam menyumbangkan pendapatan dalam pendapatan

keluarga maka semakin tinggi diatas kedudukan laki-laki peranan perempuan

tersebut dalam keluarga. Bila rendah pendapatan perempuan dalam

menyumbangkan pendpatan keluarga maka peranannya dalam keluarga masih

berada di bawah suami (Hutajulu, 2004: 110).

Wanita berperan sebagai ibu di rumah tangga berkewajiban membantu

ayah dalam menyelamatkan rumah tangga, mengatur rumah, menyediakan

makanan dan segala keperluan sehari-hari serta mengasuh dan mendidik anak. Di

samping itu harus mampu mengatur keuangan keluarga, keluar masuk untuk

keperluan sehari-hari, untuk keperluan tak terduga dan keperluan lainnya

(Pujosuwarno, 1994:44). Tugas utama seorang ibu adalah merawat anaknya,

menjaga kesehatannya, memperhatikan gizi makanan dirumah, mengusahakan

agar pakaian anak selalu rapih dan bersih, mengajarnya sopan santun tata

pergaulan. Seorang ibu merupakan guru utama dan yang paling utama bagi

seorang anak. Seorang ibulah yang paling banyak mempunyai kesempatan untuk

membentuk kepribadian dan kemampuan anak, untuk mengajarnya dengan
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memberikan perhatian yang khusus, sesuai dengan tempo anak dan pada saat-saat

dimana si anak paling senang atau merasa tertarik untuk belajar. Seorang ibu

cukup mempunyai waktu dan kesempatan untuk mengamati dan mengenal

anaknya sebagai individu, tidak hanya sebagai anggota kelompok.

Peran wanita dalam rumah tangga antara lain, (1) peran sebagai ibu rumah

tangga dan sebagai pencari nafkah, (2) peran pada kedudukan sebagai pengambil

keputusan, (3) peran sebagai warga masyarakat luas, dalam arti kata sebagai

pendukung beragam lembaga atau organisasi sosial, ekonomi, kebudayaan dan

politik yang ada di kampung atau desa (Sajogyo, 1983: 113). Wanita mempunyai

dua posisi atau status dalam kegiatan bekerja, yaitu dalam pekerjaan rumah tangga

dan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Besarnya peran wanita dalam

pekerjaan rumah tangga dan pekrjaan di bidang nafkah tidak selalu bersamaan

dengan besarnya pengaruh wanita di dalam maupun di luar rumah tangganya,

perlu memperhatikan faktor-faktor wewenang keluarga serta sumberdaya pribadi

yang disumbangkan pria dan wanita dalam keluarganya.

Terdapat peran yang berbeda dalam keluarga. Menurut Susanto (1985: 75),

peran (role) merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan

kewajiban. Peran wanita dalam keluarga adalah: (1) sebagai istri; (2) sebagai ibu

bagi anak-anak, ; (3) sebagai pengelola rumah tangga ; dan (4) sebagai mitra

suami. Peran ganda wanita menuntut prasyarat kedewasaan jiwa, stabil secara

emosional, mandiri, tanggung jawab dan adanya integrasi dalam kejiwaan (psiko-

higiene).
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Menurut Sayogyo (1994: 59), wanita yang bekerja di luar sektor domestik

dapat menambah pendapatan keluarga dan peran ganda tersebut dapat

dimanfaatkan sebagai sumber untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan

keluarganya. Sedangkan Panjaitan (1984: 28) mengemukakan tentang usaha

perbaikan kehidupan sosial ekonomi keluarga, peran wanita kian mendapat tempat

yang strategis. Abdulah (1991: 73) mengemukakan wanita melakukan peran

kompleks, karena tidak hanya mengurus rumah tangga tetapi juga aktif dalam

peran ekonomi dan sosialnya.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, peran anggota KWT tidak

kecil, peran ganda anggota KWT adalah sebagai ibu rumah tangga dan sebagai

anggota KWT. Para wanita dapat melakukan kegiatan selain mengurus rumah

tangga dan hasil panen. Misalnya mereka sudah berperan mulai dari penanaman,

pemeliharaan usaha tani sampai dengan pengelolaan pasca panen dilakukan oleh

perempuan tani. Peran perempuan dalam membantu petani mengelola usahanya

perlu terus menerus ditingkatkan, agar mereka mampu untuk peningkatan

kesejahteraan keluarganya. Peranan dalam peningkatan produksi pertanian, karena

dengan peningkatan produksi diharapkan akan membantu peningkatan pendapatan

dan kesejahteraan keluarganya, contohnya mereka mengusahakan pekarangan

mereka dengan aneka tanaman untuk kebutuhan sendiri dan mencukupi kebutuhan

gizi keluarganya. Pengelolaan pekarangan ini cukup mudah hasilnya dapat

berpengaruh dalam menunjang pendapatan keluarga, kesehatan dan kebutuhan

gizi keluarga.
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2.2 Kelompok Wanita Tani (KWT)

2.2.1 Pengertian Kelompok

Kelompok adalah dua orang atau lebih individu yang berinteraksi dan

saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya (Shaw dalam Sudjarwo, 2011:3).

Menurut Mills (dalam Samsi, 2011:13) kelompok adalah suatu kesatuan yang

terdiri atas dua orang atau lebih yang melakukan kontak hubungan untuk suatu

tujuan tertentu. Sedangkan menurut Hommans (dalam Sudjarwo, 2011:3)

kelompok adalah sejumlah individu yang melakukan komunikasi selama jangka

waktu tertentu secara langsung tanpa melalui perantara.

Ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok adalah

sekumpulan orang/individu yang terorganisir, dengan kesamaan kegiatan dan

tujuan yang sama. Saling berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal dengan

mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi individu

dan tercipta sebuah ikatan psikologis yang erat diantara anggota kelompok dalam

jangka waktu tertentu.

2.2.2 Ciri-ciri Kelompok

Kelompok merupakan kumpulan individu yang melakukan kegiatan,

interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang

terorganisasi dan berhubungan timbal balik. Suatu kelompok bisa disebut

kelompok apabila memiliki ciri-ciri. Menurut Van Zanden (dalam Sudjarwo,

2011:5) ciri-ciri kelompok meliputi: a) Kelompok itu memiliki ciri tertentu yang

dibatasi oleh lokasi geografis, paham politik, agama, dan lain-lain, b) Kelompok
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itu memiliki tujuan yang jelas, c) Umumnya anggota menyadari bahwa

keanggotaannya dalam kelompok itu berbeda dengan kelompok lain.

Sedangkan menurut Gerungan (2004: 94) ciri-ciri kelompok antara lain:

a) Terdapat dorongan (motif) yang sama, b) Terdapat akibat-akibat interaksi yang

berlainan, c) Pembentukan dan penegasan struktur (atau organisasi) yang jelas, d)

terjadinya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota

kelompok.

Suatu kelompok dapat dinamakan kelompok sosial, apabila memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: 1) Memiliki motif yang sama antara individu satu dengan

yang lain (menyebabkan interkasi/kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama),

2) Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan antara individu satu dengan

yang lain (akibat yang ditimbulkan tergantung rasa dan kecakapan individu yang

terlibat), 3) Adanya penugasan dan pembentukan struktur atau organisasi

kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan serta kedudukan masing-masing, 4)

Adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang

mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan

bersama (www.wikipedia.org).

Berdasarkan pendapat mengenai ciri-ciri kelompok, dapat disimpulkan

bahwa ciri-ciri kelompok meliputi: (a) Adanya motif yang sama antara anggota

kelompok, (b) Memiliki tujuan yang jelas, (c) Penegasan struktur kelompok, (d)

penegasan norma-norma kelompok.
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2.2.3 Fungsi Kelompok

Menurut Kartini Kartono (dalam Sudjarwo, 2011: 6) melihat fungsi

kelompok tidak hanya dari interaksinya akan tetapi lebih dalam lagi yaitu dengan

penjelasan sebagai berikut: a) Kelompok merupakan wadah dan ruang psikologis

kepada semua anggotanya sehingga merasa memiliki terhadap kelompoknya, b)

Munculnya kader yang menunjukkan loyalitas dan kesetiakawanan sosial, c)

Memberikan rasa aman pada semua anggotanya, d) Adanya penghargaan melalui

status dan peran masing-masing anggotanya, e) Adanya satu tujuan ideal tertentu

dari kelompok, f) Kelompok dapat berperan sebagai wahana untuk mencapai

tujuan, g) Anggota kelompok sebagai individu merasa sebagai organ dari

kelompok.

2.2.4 Tujuan Kelompok

Tujuan kelompok ialah apa yang akan dicapai oleh kelompok dan harus

mewujudkan relevansi dengan tujan anggota serta diketahui oleh semua anggota (

Sudjarwo, 2011:16). Menurut Shaw dalam Mardikanto (1996: 70) mengartikan

tujuan kelompok sebagai hasil akhir atau keadaan yang diinginkan oleh semua

anggota kelompok. Tujuan kelompok biasanya dirumuskan sebagai perpaduan

dari tujuan-tujuan semua anggota kelompok. Tujuan kelompok merupakan hasil

akhir yang ingin dicapai individu ataupun kelompok yang sedang bekerja, atau

secara ideal, tujuan merupakan hasil yang diharapkan menurut nilai orang-orang.

Tujuan kelompok disusun berdasarkan mayoritas individu yang bekerja untuk

mencapai tujuan bersama. Tujuan terdiri dari tujuan jangka pendek yang

merupakan batu loncatan untuk tujuan jangka panjang.
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Disimpulkan bahwa tujuan kelompok merupakan pedoman dalam

pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya

efektivitas dan efisiensi kelompok. Komitmen anggota akan tergantung kepada

ketertarikannya terhadap kelompok dan tujuan kelompok. Tingkat resiko dalam

pencapaian tujuan kelompok harus ditetapkan dan dipantau secara hati-hati; resiko

kegagalan yang moderat lebih memotivasi

2.2.5 Pengertian Kelompok Wanita Tani (KWT)

Kegiatan kelompok tani merupakan perkumpulan yang beranggotakan

para petani desa tersebut. Meskipun tidak semua petani di desa tersebut mengikuti

kegiatan ini. Ketua kelompok tani dipilih dari salah seorang petani yang dianggap

memiliki pengetahuan dan wawasan luas. Ketua kelompok tani yang terpilih

diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya antara lain

mengkoordinasikan kegiatan gotong-royong untuk pengolahan lahan anggota

kelompok tani secara bergantian, mengkoordinasikan penjualan hasil produksi,

dan melakukan hubungan dengan pihak penyuluh maupun dinas pertanian.

Kelompok tani sebagai wadah organisasi dan bekerja sama antar anggota

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani, sebab

segala kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani dilaksanakan oleh

kelompok secara bersamaan (www.hidup-pertanian.blogspot.com). Adanya

kelompok  tani, para petani dapat bersama-sama memecahkan permasalahan yang

antara lain berupa pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis produksi dan

pemasaran hasil.
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Kelompok tani sebagai kumpulan para petani yang tumbuh berdasarkan

keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaaatkan

sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani

dan kesejahteraan anggotanya (Departemen Pertanian RI 1997 dalam Samsi

2011:15). Fungsi utama kelompok tani pada dasarnya adalah sebagai wahana

dalam proses belajar-mengajar, wahana bekerjasama, dan wahana berproduksi.

Apabila ketiga fungsi tersebut telah berjalan baik, maka diarahkan untuk menjadi

kelompok usaha.

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kelompok

Wanita Tani (KWT) adalah kumpulan para wanita yang mempunyai aktivitas

dibidang pertanian yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian, serta

kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk

bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya.

2.2.6 Fungsi Kelompok Tani

Sistem penyuluhan pertanian di Indonesia, Departemen Pertanian

menetapkan bahwa kelompok tani memiliki tiga fungsi utama (Martaatmadja

1993, Martins, 1997, dan Depatemen Pertanian, 1997 dalam Hariadi, 2011:54)

yakni: a) Sebagai unit belajar, adalah kelompok tani merupakan wadah belajar

mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan

sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani

sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan

yang lebih sejahtera, b) Unit kerjasama, kelompok tani merupakan tempat untuk

memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompoktani dan antar
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kelompok tani serta dengan pihak lain, melalui kerjasama ini diharapkan usaha

taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan,

hambatan dan gangguan, dan c) Unit produksi, usahatani yang dilaksanakan oleh

masing masing anggota kelompoktani, secara keseluruhan harus dipandang

sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala

ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Menurut Departemen Pertanian 1997 (dalam Samsi, 2011:5), apabila ketiga fungsi

tersebut sudah berjalan, maka diarahkan untuk menjadi unit kelompok usaha.

2.3 Kesejahteraan Keluarga

2.3.1 Pengertian Keluarga Sejahtera

Menurut Mongid (1995:10), kesejahteraan keluarga adalah kondisi

dinamis keluarga dimana terpenuhinya semua kebutuhan fisik materiil, mental

spiritual, dan sosial yang memungkinkan keluarga dapt hidup wajar sesuai dengan

lingkungan serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh

perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian

yang matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan dalam

BKKBN (2009:2) keluarga sejahtera yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materi

yang layak, betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang

selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat

dan lingkungan.

Kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga sejahtera

merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder dalam
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kehidupan keluarga di masyarakat. Kesejahteraan keluarga tidak hanya

menyangkut kemakmuran saja, melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai

dengan ketentraman yang berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju

keselamatan dan ketentraman hidup.

Menurut Tamadi (dalam Asri, 2013:14) ukuran taraf pemenuhan

kebutuhan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kebutuhan dasar, kebutuhan sosial

psikologis, dan kebutuhan pengembangan. Pengertian dari ketiga kelompok

kebutuhan tersebut sebagai berikut:

2.3.1.1 Kebutuhan dasar yang terdiri dari: a) Pangan, kebutuhan ini mencakup

pemenuhan kebutuhan makan dan gizi sehari-hari, b) Sandang, kebutuhan

ini mencakup pemenuhan pakaian yang layak pakai dan bersih, c) Papan,

merupakan tempat tinggal sehari-hari bagi keluarga yang harus terpenuhi,

d) Kesehatan, kabutuhan untuk hidup sehat sehari-hari.

2.3.1.2 Kebutuhan sosial psikologis yang terdiri dari: a) Pendidikan, pemenuhan

kebutuhan pendidikan bagi anak yang mencakup pendidikan formal,

informal, dan nonformal, b) Rekreasi, kebutuhan akan hiburan dalam

kehidupan keluarga, c) Transportasi, kebutuhan akan kendaraan untuk

transportasi sehari-hari, d) Interaksi sosial internal dan eksternal,

kebutuhan untuk berinteraksi dalam keluarga dan juga masyarakat.

2.3.1.3 Kebutuhan pengembangan yang terdiri dari: a) Tabungan, simpanan uang

atau barang yang digunakan untuk kesehatan, pendidikan anak, jaminan

hari tua, dan juga untuk kebutuhanyang mendadak, b) Akses terhadap
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informasi, kebutuhan untuk mendapatkan informasi dari luar keluarga,

misal informasi masyarakat, dan negara.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator

ukuran taraf pemenuhan kebutuhan hidup terdiri dari: kebutuhan dasar, kebutuhan

sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangan. indikator keluarga sejahtera

yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok bagi keluarga. Indikator keluarga sejahtera

pada dasarnya disusun untuk menilai taraf pemenuhan kebutuhan keluarga yang

dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar sampai dengan pemenuhan

kebutuhan yang diperlukan untuk penegembangan diri dan keluarga

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga adalah faktor

intern keluarga dan faktor ekstern keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi

kesejahteraan keluarga yaitu sebagai berikut :

2.3.2.1 Faktor intern keluarga

Jumlah Anggota Keluarga, pada zaman seperti sekarang ini tuntutan

keluarga semakin meningkat tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer tetapi

kebutuhan lainya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, saran untuk transportasi

dan lingkungan yang serasi. Kebutuhan diatas akan lebih memungkinkan dapat

terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga sejumlah kecil.

Tempat Tinggal, suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi

kesejahteraan keluarga. Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera

keindahan penghuninya, akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan

mengembirakan serta menyejukan hati. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak
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teratur, tidak jarang meninbulkan kebosanan untuk menempati. Kadang-kadang

sering terjadi ketegangan antara anggota keluarga yang disebabkan kekacauan

pikiran karena tidak memperoleh rasa nyaman dan tentram akibat tidak teraturnya

sasaran dan keadaan tempat tinggal.

Keadaan Sosial Keluarga, untuk mendapatkan kesejahteraan kelurga

alasan yang paling kuat adalah keadaan sosial dalam keluarga. Keadaan sosial

dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang

baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota

keluarga. Manifestasi daripada hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati

dan rasa penuh kasih sayang, nampak dengan adanya saling hormat,

menghormati, toleransi, bantu-membantu dan saling mempercayai.

Keadaan Ekonomi Keluarga, keadaan ekonomi keluarga merupakan faktor

yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Ekonomi dalam keluarga meliputi

keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota

keluarga (BKKBN, 2009 : 16).

2.3.2.2 Faktor Ekstern Kelaurga

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan

terjadinya kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga perlu di

hindarkan, karena hal ini dapat menggagu ketentraman dan kenyamanan

kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Faktor yang dapat mengakibatkan

kegoncangan jiwa dan ketentraman batin anggota keluarga yang datangnya dari

luar lingkungan keluarga antara lain: a) Faktor manusia: iri hati, dan fitnah,

ancaman fisik, pelanggaran norma, b) Faktor alam: bahaya alam, kerusuhan dan
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berbagai macam virus penyakit, c) Faktor ekonomi negara: pendapatan tiap

penduduk atau income perkapita rendah, inflasi.

Kedua faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa, kedua faktor tersebut

saling berpengaruh satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan untuk terciptanya

kesejahteraan keluarga.

2.3.3 Keluarga

2.3.3.1 Definisi Keluarga

Menurut Pujosuwarno (1994:11), keluarga adalah suatu ikatan

persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan

jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang

sudah sendirian dengan atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi,

dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. Manurut Horton (1984:267), keluarga

adalah suatu sistem norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan

sejumlah tugas penting.

Kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan

unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang

yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam

keadaan saling ketergantungan.

2.3.3.2 Ciri-ciri Keluarga

Ciri-ciri umum keluarga antara lain seperti yang dikemukakan oleh Mac

Iver dan Charles H dalam Khairuddin (2002:15) meliputi: a) Keluarga merupakan

hubungan perkawinan, b) Benbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang

berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengajadibentuk dan dipelihara, c)
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Suatu sistem tata nama, termasuk bentuk perhitungan garis keturunan, d)

Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok

yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang

berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan

anak, e) Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang tidak

mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga.

Sedangkan menurut Khairuddin (2002: 13), ciri-ciri keluarga meliputi:

a) Kebersamaan, diantara bentuk-bentuk organisasi sosial yang lain keluarga

merupakan bentuk yang paling universal, yang dapat ditemukan dalam semua

masyarakat, b) Dasar-dasar emosional, hal ini didasarkan pada suatu

dorongan yang mendasar, seperti perkawinan, menjadi ayah, dan perhatian

orang tua, c) Pengaruh perkembangan, hal ini membentuk karakter

individu melalui pengaruh kebiasaan-kebiasaan organis maupun mental,

d) Ukuran yang terbatas, keluarga dibatasi oleh kondisi-kondisi biologis,

e) Tanggung jawab para anggota, keluarga memiliki tuntutan yang lebih besar dan

kontinu daripada asosiasi-asosiasi yang lainnya, f) Aturan

kemasyarakatan, masyarakat diatur oleh peraturan yang sah dan kaku dalam hal

yang tahu, g) Sifat kesetaraan, keluarga merupakan suatu yang demikian

permanen dan universal dan sebagai asosiasi merupakan organisasi terkelompok

di sekitar keluarga yang menuntut perhatian khusus.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri keluarga

antara lain: a) Adanya kebersamaan, b) Dasar-dasar emosional, c) Pengaruh

perkembangan, d) Ukurannya terbatas, e) Posisi inti dalam struktur sosial, f)
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Tanggung jawab anggota keluarga, g) Aturan kemasyarakatan, h) Memiliki sifat

kekekalan dan kesementaraan.

2.3.3.3 Fungsi-fungsi Keluarga

Menurut Pujosuwarno (1994:13) fungsi-fungsi pokok keluarga antara

lain: 1) Fungsi pengaturan seksual, keluarga sebagai wadah yang sah baik ditinjau

dari segi agama maupun masyarakat dalam hal pengaturan dan pemuasan

keinginan-keinginan seksual, 2) Fungsi reproduksi, keluarga berfungsi untuk

menghasilkan anggota baru, sebagai penerus bagi kehidupan manusia yang turun

temurun, 3) Fungsi perlindungan dan pemeliharaan, keluarga berfungsi sebagai

perlindungan dan pemeliharaan  terhadap kebutuhan jasmani dan rohani terhadap

semua anggota keluarga, 4) Fungsi pendidikan, keluarga merupakan lingkungan

pendidikan yang pertama dan utama karena anak mengenal pendidikan yang

pertama kali adalah di dalam lingkungan keluarga. Keluarga mempunyai peranan

yang sangat penting dan merupakan titik tolak pendidikan selanjutnya bagi anak-

anak, 5) Fungsi sosialisasi, keluarga sebagai kelompok primer yang di dalamnya

terjadi interaksi di antara para anggota dan disitulah terjadinya proses sosialisasi,

6) Fungsi afeksi dan rekreasi, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan

kebutuhan yang fundamental akan kasih sayang. Kebutuhan ini dapat dipenuhi

bagi kebanyakan orang di dalam keluarga mereka. Hubungan cinta dan kasih yang

dibina oleh seseorang akan menjadi dasar perkawinan yang dapat menumbuhkan

hubungan afeksi bagi semua anggota keluarga yang dibinanya. Dengan adanya

hubungan cinta kasih dan hubungan afeksi ini merupakan faktor penting bagi

perkembangan pribadi anak, 7) Fungsi ekonomis, keluarga berfungsi untuk
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mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 8)

Fungsi status sosial, keluarga berfungsi sebagai suatu dasar yang menunjukkan

kedudukan atau status bagi anggota-anggotanya.

Sedangkan menurut BKKBN (1996: 10) fungsi-fungsi keluarga anatra lain:

1) Keagamaan, 2) Sosial Budaya, 3) Cinta kasih, 4) Melindungi, 5) Reproduksi, 6)

Sosialisasi dan pendidikan, 7) Ekonomi, 8) Pembinaan lingkungan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi keluarga antara lain: (1) Untuk

memperkenalkan dan mengajak anak pada kehidupan sesuai dengan keyakinan

keluarga tersebut, (2) Untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis keluarga,

(3) Mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, (4) Untuk

memberikan pendidikan dan mengajarkan sosialisasi kepada anak, (5)

Memberikan suasana nyaman untuk anggota keluarga, (6) Memberikan

perlindungan untuk anggota keluarga, (7) Untuk meneruskan keturunan, (8)

Memberikan pembinaan lingkungan kepada anggota keluarga.

2.3.3.4 Kewajiban Anggota Keluarga

Suami istri memikul tanggung jawab hak dan kewajiban, ada

kewajiban khusus ada kewajiban umum. Seperti yang dikemukakan oleh Aisjah

Dachlan (dalam Pujosuwarno, 1994: 41) sebagai berikut:

1. Kewajiban suami :
a. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan batin,

serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.
b. Memberi nafkah, menurut kemampuannya serta melindungi dari

segala kesukaran.
c. Hormat dan sopan santun apalagi jika istri dalam kesulitan.
d. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam memelihara

dan mendidik anak-anak.
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e. Penuh pengertian, disiplin dan berwibawa berlandaskan cinta kasih
sayang.

f. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian yang bijaksana.
g. Sabar, jujur dan memelihara kepercayaan serta dapat menyenangkan

istri dengan jalan yang halal.
2. Kewajiban istri :

a. Membantu suami dalam melayarkan bahtera rumah tangga, menjaga
keselamatan dan kesejahteraan keluarga.

b. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas tidak menyimpang
dari ajaran agama.

c. Menghormati dan menerima pemberian suami walaupun sedikit dan
mencukupkan nafkah yang diberikan sesuai dengan kekuatan dan
kemampuan, hemat, cermat dan bijaksana.

d. Bersikap ridla dan syukur, tidak mempersulit suami.
e. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang dan selalu berusaha agar rukun

dan damai.
f. Memelihara dan mendidik anak-anak sebagai amanat Allah dan

nikmatNya yang tidak ternilai.
g. Mengatur dan mengurus rumah tangga dan menjadikan rumah tangga

bahagia dunia akhirat.

Diperlukan pengorbanan serta tanggungjawab dari masing-masing pihak

dalam menjalankan peran dalam keluarga. Rasa cinta, hormat, setia, saling

merhargai dan lain sebagainya merupakan hal wajib yang perlu dibina baik suami

maupun istri. Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami isteri yang

baik diharapkan dapat mempermudah kehidupan keluarga berdasarkan ajaran

agama dan hukum yang berlaku. Kewajiban suami dan istri tidak terbatas pada

hubungan suami dan istri saja, tetapi mempunyai tugas dan kewajiban yaitu tugas

dan kewajiban yang berhubungan dengan anak.

2.3.4 Indikator Keluarga Sejahtera

Indikator keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok bagi

keluarga. Indikator keluarga sejahtera pada dasarnya disusun untuk menilai taraf

pemenuhan kebutuhan keluarga yang dimulai dari kebutuhan yang sangat
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mendasar sampai dengan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk

pengembangan diri dan keluarga. BKKBN, 2009:14 membagi tingkat

kesejahteraan keluarga di Indonesia menjadi 5 tahap dari yang belum sejahtera

sampai tahap kesejahteraan yang paling tinggi. Kelima tahapan keluarga sejahtera

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keluarga Pra Sejahtera: yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandnag,
papan, kesehatan dan pendidikan.

2. Keluarga Sejahtera Tahap I: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi
keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan ibadah, makan
protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat,
mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.

3. Keluarga Sejahtera Tahap II: yaitu keluarga-kelaurga yang disamping dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh
kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi
keseluruhan kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk
peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut
melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh
informasi.

4. Keluarga Sejahtera Tahap III: yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi
seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan
pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan yang
maksimmal terhadap masyarakat, seperti secara teratur memberikan
sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial
kemasyarakatan serta berperanserta secara aktif dengan menjadi pengurus
lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian,
olahraga, pendidikan dan sebagainya.

5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat
memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis
maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan
sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa

kesejahteraan maupun kebahagiaan sebuah keluarga sulit diukur hanya dengan

satu atau dua parameter. Misalnya hanya dengan kepemilikan harta benda atau
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kemampuan sosial ekonomi saja. Juga dengan parameter jumlah anak atua

tercukupinya kebutuhan pokok. Salah satu alasannya yang mendasar adalah

bahwa kesejahteraan itu relatif. Tidak sama standarnya antar satu kelurga dengan

keluarga lainnya. Keluarga yang secara ekonomis (menurut standar normal)

termasuk kategori miskin, seluruh anggota keluarganya merasa sudah cukup

sejahtera. Sementara pada keluarga lain yang secara ekonomi berlimpah, tidak

jarang anggota-anggotanya merasa tidak sejahtera dan bahagia. Begitu juga dalam

hal jumlah anak, sebuah keluarga sudah merasa cukup bahagia dengan dua anak,

namun pada keluarga lainnya mungkin masih merasa kurang atau bahkan merasa

berlebih. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan

sangatlah relatif dan bersifat pribadi.

2.3.5 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi adalah kegiatan-kegiatan terorganisasi dengan

tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi ekonomi melalui pemberian bantuan

kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, standar-standar

kehidupan (Kuncoro, 2004:29). Dilingkup dunia ekonomi dan kehidupan sosial,

kehidupan rumah tangga atau keluarga merupakan salah satu pelaku ekonomi

yang berperan penting dalam pembangunan nasioanl.

Ashok (2002) dalam jurnalnya yang berjudul “Income,Wealth, and the

Economic Well-Being of Farm Households.” Menyatakan bahwa :

“....... Farm household well-being must focus on the household as the
unit of analysis or risk drawing incomplete or incorrect conclusions
about farmers’ income and households’ economic well-being. In
addition, structural changes that have occurred in farming and in
household labor and investment decisions can be neglected by sectorwide
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income estimates that disguise the true distribution of income among
farm households. For these reasons, we use the farm household as the
unit of analysis for considering both income and wealth relative to
nonfarm households, and for considering the distribution of income and
wealth, including the ability of income to meet household consumption
needs.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan rumah tangga

pertanian harus fokus pada rumah tangga sebagai unit analisis atau kesimpulan

yang salah tentang pendapatan petani dan rumah tangga kesejahteraan ekonomi.

Selain itu, struktur perubahan yang terjadi dalam pertanian dan keputusan tenaga

kerja rumah tangga dan investasi dapat diabaikan oleh perkiraan penghasilan yang

meliputi sektor yang menyamarkan distribusi yang benar dari pendapatan antara

rumah tangga petani. Alasan menggunakan rumah tangga pertanian sebagai unit

analisis untuk mempertimbangkan pendapatan dan kekayaan relatif terhadap

rumah tangga nonpertanian, dan untuk mempertimbangkan distribusi pendapatan

dan kekayaan, termasuk kemampuan pendapatan untuk memenuhi konsumsi

kebutuhan rumah tangga.

2.4 Kerangka Berfikir

Keterlibatan wanita yang semakin tinggi dalam pertanian adalah

karena dorongan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga atau

disisi lain mungkin membuat posisi wanita semakin kuat dalam keluarga.

Semakin tinggi pendapatan wanita tani dalam menyumbangkan pendapatan dalam

keluarga. Pemerintah sebagai pendana bagi kegiatan pertanian, masyarakat

sebagai penyampai informasi yang tepat dalam pengeloaan lahan, serta partisipasi

para wanita tani dalam penerimaan dan penerapan informasi serta ilmu-ilmu
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pertanian yang telah didapat dalam kegiatan pertanian. Salah satu program

pemerintah untuk kesejahteraan para petani adalah dengan program KWT.

Adapun tujuan dibentuknya KWT  adalah untuk lebih meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan petani dan keluarganya sebagai subjek

pembangunan pertanian melalui pendekatan kelompok agar lebih berperan dalam

pembangunan. Setiap keluarga mempunyai kondisi sosial ekonomi yang berbeda-

beda, ada yang terpenuhi dengan baik, ada juga yang masih kurang. Kegiatan-

kegiatan yang ada di KWT antara lain: beternak kambing dan ayam, budidaya

lele, pemanfaatan pekarangan, dan pengolahan hasil petrnakan. Peranan

anggota KWT dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu dalam

perekonomian keluarga. Melalui kegiatan usaha di KWT bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apabila kebutuhan hidup sehari-hari

sudah terpenuhi dengan baik maka akan tercipta keluarga sejahtera. Kesejahteraan

keluarga adalah kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhinya semua kebutuhan

fisik materiil, mental spiritual, dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat

hidup wajar sesuai dengan lingkungan serta memungkinkan anak-anak tumbuh

kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap

mental dan kepribadian yang matang sebagai sumber daya manusia yang

berkualitas.

Peran anggota KWT tidak terlepas dari faktor pendukung dan

penghambat pada peningkatan kesejahteraan keluarga.
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

MASALAH

- Peran anggota Kelompok Wanita Tani (KWT)

pada peningkatan kesejahteraan keluarga

- Faktor yang mendukung dan menghambat

anggota KWT pada peningkatan kesejahteraan

keluarga

Kegiatan-kegiatan usaha tani di

KWT

- Pemanfaatan pekarangan
- Beternak ayam dan kambing
- Budidaya lele
- Pengolahan hasil peternakan

PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN

KELUARGA

Faktor
pendukung

Faktor
penghambat
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BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, ( sebagai

lawannya adalah eksperimen ) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,

teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada

generalisasi (Sugiyono, 2010:1). Menurut Bodgan dan Taylor, metode kualitatif

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang ata perilaku yang diamati (Moleong, 2012:

4)

Alasan penggunaan pendekatan kualitatif ini karena peneliti melakukan

kontak langsung dengan objek penelitian dan dilaksanakan di tempat mereka

berada, sesuai kondisi apa adanya serta menghubungkan sebab akibat terhadap

semua yang terjadi agar diperoleh gambaran kenyataan sosial yang sebenarnya.

Diharapkan dengan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat mendeskripsikan,

menguraikan, dan menggambarkan tentang peranan anggota Kelompok Wanita

Tani (KWT) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga , dimana peneliti ikut

berpartisipasi dalam kegiatan penelitian yang diteliti.
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3.2 Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Penetapan lokasi dimaksudkan

untuk mempermudah dan memperjelas obyek yang menjadi sasaran penelitian,

sehingga permasalahan tidak meluas.

Penelitian ini dilaksankan di Dusun Daleman RT. 20 RW. 07 Desa

Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Peneliti mengambil lokasi ini

karena di Desa Kadirejo merupakan Desa yang mempunyai lahan pertanian cukup

luas. Sehingga masyarakat di Desa Kadirejo banyak yang bekerja sebagai petani.

para petani di Desa Kadirejo mendirikan kelompok tani yang bertujuan untuk

mengorganisir para petani dalam mengembangkan usahataninya. Kelompok tani

merupakan organisasi yang dapat dikatakan berfungsi dan ada secara nyata. Di

samping berfungsi sebagai wadah penyuluhan dan penggerak kegiatan

anggotanya, beberapa kelompok tani juga mempunyai kegiatan lain, seperti

gotong royong, usaha simpan pinjam dan urusan kerja untuk kegiatan usahatani.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam penelitian

kualitatif (Sugiyono,2010:32). Membahas secara lebih rinci mengenai

permasalahan dalam penelitian ini maka ditetapkan fokus penelitian untuk

memperjelas arah dan tujuan yang akan dibahas. Penelitian ini yang menjadi

fokus penelitian yaitu peran anggota KWT, dan faktor pendukung dan

penghambat pada peningkatakan kesejahteraan keluarga pada anggota Kelompok
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Wanita Tani (KWT) Laras Asri di Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten

Semarang.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian tentang Peran Anggota Kelompok

Wanita Tani (KWT) “Laras Asri” pada Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di

Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang adalah :

3.4.1 Data primer

Data primer adalah pencatatan utama yang diperoleh melalui wawancara

atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan

melihat, mendengar, dan bertanya. Data utama tersebut dapat berupa kata-kata dan

tindakan orang-orang yang diamati dan dicatat melalui perekaman video/audio

tape, pengambilan foto atau film (Moleong, 2012:157).

Data primer yaitu data yang berasal dari jawaban subyek baik yang

bersifat kuantitatif yaitu jawaban pada angket maupun yang bersifat kualitatif

yaitu hasil wawancara. Subyek dalam penelitian ini adalah 5 orang anggota

Kelompok Wanita Tani (KWT). Sedangkan informan dalam penelitian ini

berjumlah 3 orang yaitu seorang Kepala Desa, seorang Kelompok Wanita Tani

(KWT) Laras Asri dan seorang tokoh masyarakat.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari luar kata dan tindakan atau

data itu diperoleh dari sumber tertulis. Dilihat dari segi sumber data, bahan

tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber baku dan
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majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi

(Moleong, 2012:159)

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen atau arsip yang

membantu menyelesaikan data primer yang berkaitan dengan penelitian yang

meliputi seorang tokoh masyarakat, buku-buku referensi, dokumen pribadi, jurnal

atau artikel yang berhubungan dengan penelitian ini, monografi penduduk Desa

Kadirejo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik  pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data

dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi

dokumentasi, atas dasar konsep tersebut, maka ketiga teknik pengumpulan data

diatas digunakan dalam penelitian ini.

3.5.1 Teknik Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar dari ilmu

pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono,2010:64).

Penelitian ini, teknik observasi digunakan untuk memperkuat data,

terutama mengenai peranan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hasil observasi ini sekaligus untuk

mengkonfirmasikan data yang telah  terkumpul melalui wawancara dengan

kenyataan yang sebenarnya. Observasi ini digunakan untuk mengamati secara

langsung kondisi dan keadaan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri

pada peningkatakan kesejahteraan keluarga.
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3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

komunikasi langsung antara peneliti dengan responden untuk mengetahui

tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang.

Menurut Moleong (2012: 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud

tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang

mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai yang memberikan jawaban

pertanyan.

Wawancara ini ditujukan kepada 5 orang anggota Kelompok Wanita Tani

(KWT) Laras Asri. Wawancara ini juga ditujukan kepada 3 informan yang terdiri

dari seorang Kepala Desa, seorang ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras

Asri dan seorang tokoh masyarakat. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui

secara langsung pendapat berupa pernyataan, pengetahuan, perasaan, pengalaman

yang mencerminkan respon positif atau negatif terhadap peningkatan

kesejahteraan keluarga. Wawancara yang dilakukan, peneliti berinteraksi dengan

subyek penelitian agar peneliti dapat menganalisis dan menafsirkan jawaban yang

diwawancarai.

3.5.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang

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

agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006: 132). Menurut Moleong (2002:54)

dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film sumber tertulis yang dapat
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terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi,

dan dokumen resmi.

Studi dokumentasi merupakan bagian penting yang mendukung proses

penelitian. Studi dokumentasi ini juga digunakan dengan tujuan untuk

memperoleh data tertulis mengenai obyek yang akan diteliti secara akurat. Studi

dokumentasi ini diperlukan sebagai data sekunder untuk pengayaan data

penelitian yang memiliki hubungan dengan  tujuan penelitian, dan interpretasi

sekunder terhadap kejadian-kejadian.

Penelitian ini, dokumentasi yang dicari oleh peneliti berupa gambar atau

foto dan catatan-catatan kegiatan penelitian serta observasi yang dilakukan

peneliti, dan juga data dari kantor  Kepala Desa Kadirejo.

3.6 Keabsahan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data ini. Denzin (dalam Moleong, 2012 :330)

membedakan empat triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi penyidik,

triangulasi metode, dan triangulasi teori.

Menurut Patton (dalam Moleong 2012: 330-331) triangulasi sumber

merupakan keabsahan data dilakukan peneliti dengan membandingkan dan

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian.
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Penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu pemeriksaan melalui

sumber data. Teknik triangulasi sumber data maka penelitian ini: (1)

Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; (2)

Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang

dikatakannya secara pribadi; (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang

tenatng situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4)

Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat

atau pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang yang

berada atau pemerintah; (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen

yang berkaitan (Moleong 2012: 331).

Sedangkan prosedurnya yaitu peneliti membandingkan antara data hasil

observasi, wawancara dan dokumentasi, karena metode ini sangat memungkinkan

untuk dilakukan agar terjadi kesesuaian antara data yang diperoleh dari hasil

observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih akurat

dan memiliki tingkat kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan

cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh

diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010: 89).



41

Analisis data penelitian kualitatif sejak pengumpulan data dan dikerjakan

secara seksama selama di lapangan maupun setelahnya. Model analisis yang

digunakan mengacu pada model yang dibuat oleh Miles dan Haberman (1992:

20). Langkah-langkah tersebut meliputi : Koleksi data, Penyederhanaan data,

penyajian data, pengambilan kesimpulan, serta verifikasi.

3.7.1 Pengumpulan data

Merupakan tahap awal dalam pengolahan data hasil observasi, wawancara

dan dokumnetasi yang dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian dan sumber

informasi. Pengumpulan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara yang

mendalam dengan subjek penelitian, sumber informasi, dan mencari dokumentasi

hasil pembelajaran. Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dituangkan

penulis kebentuk tulisan dan dianalisis.

3.7.2 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, perumusan perhatian pada

penyederhanaan atau menyangkut data dalam bentuk uraian (laporan) yang terinci

dan sistematis, menonjolkan pokok-pokok yang penting agar lebih mudah

dikendalikan. Tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada catatan lapangan

yang terkumpul yaitu hal-hal yang berkaitan dengan peranan anggota Kelompok

Wanita Tani (KWT) Laras Asri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Reduksi data dilakukan terus menerus selama penelitian dilaksanakan. Reduksi

data merupakan wujud analisis yang menajamkan, mengklasifikasikan,

mengarahkan, membuang data yang tidak berkaitan dengan peranan anggota

Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
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Selanjutnya dibuat ringkasan, pengkodean, penelusuran tema-tema, membuat

catatan kecil yang dirasakan penting pada kejadian seketika. Kejadian dan kesan

tersebut dipilih hanya yang berkaitan dengan peranan anggota Kelompok Wanita

Tani (KWT) Laras Asri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa

Kadirejo.

3.7.3 Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya untuk menyajikan data untuk melihat

gambaran secara keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu pada penelitian.

Tahapan ini disajikan data hasil temuan di lapangan dalam bentuk teks naratif,

yaitu uraian verbal tentang peranan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras

Asri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Setelah data terfokus dan

dispesifikasikan, penyajian data berupa laporan dibuat. Tetapi bila data yang

disajikan perlu direduksi lagi, maka reduksi dapat dilakukan kembali guna

mendapatkan informasi yang lebih sesuai. Setelah itu data disederhanakan dan

disusun secara sistematik tentang hal-hal yang dapat memberi gambaran tentang

konsep, perencanaan, pengelolaan, dan hasil yang telah dicapai.

3.7.4 Kesimpulan dan Verifikasi data

Tahap akhir, simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada

catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya ke arah simpulan yang

mantap. Mengambil simpulan merupakan proses penarikan intisari dari data-data

yang terkumpul dalam bentuk pernyataan kalimat yang tepat dan memiliki data

yang jelas. Setelah data masuk terus-menerus dianalisis dan diverifikasi tentang

kebenarannnya, akhirnya di dapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas.
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Penyajian data

Simpulan/
verifikasi

Pengumpulan
data

Reduksi data

Penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan

sebagai sesuatu yang terkait pada saat sebelum dan sesudah pengumpulan data.

Bagan 3.1 : Langkah-langkah Analisis Data
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Daerah Penelitian

Deskripsi daerah penelitian dimaksudkan untuk memberikan

gambaran tentang daerah dimana penelitian dilaksanakan. Gambaran daerah

penelitian diperlukan sebagai penunjang bagi pembahasan hasil penelitian, oleh

karena itu deskripsi daerah penelitian merupakan gambaran awal dari hasil

penelitian secara keseluruhan.

4.1.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Wanita Tani (KWT)

Laras Asri Dusun Daleman Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten

Semarang.

4.1.1.2 Keadaan Alam

1. Letak Wilayah

Desa Kadirejo merupakan salah satu desa yang di Kecamatan Pabelan

Kabupaten Semarang. Desa Kadirejo terdiri dari 8 dusun, yaitu Gelangan, Gayam,

Dampyak, Demangan, Bungas, Wonolelo, Daleman, Ngablak.

2. Batas Wilayah

Batas Sebelah Barat : Desa Bejaten dan Desa Giling

Batas Sebelah Timur : Desa Semowo
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Batas Sebelah Utara : Desa Truko Kecamatan Bringin

Batas Sebelah Selatan : Desa Glawan

3. Jarak Pusat Pemerintahan Desa

Tabel 4. 1

Jarak Pusat Pemerintahan Desa

Sumber : Monografi Desa Kadirejo, 2014

4.1.1.3 Keadaan Geografis

Desa Kadirejo merupakan salah satu desa yang terletak di

Kecamatan Pabelan. Luas wilayah Desa Kadirejo adalah 333 Ha. Terdiri dari

lahan pertanian dan lahan bukan pertanian.

Tabel 4.2

Penggunaan Lahan

Sumber : Monografi Desa Kadirejo, 2014

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tersedianya lahan sawah yang

luas dan berpotensi untuk ditanami padi berbagai jenis. Selain padi komoditas

lainnya adalah bawang merah, cabai merah, kacang panjang, mentimun dan

Pusat Pemerintahan Jarak (Km)

Jarak dari kantor Kecamatan 6 km

Jarak dari Kabupaten 50 km

Jarak dari Provinsi 75 km

Pertanian

(sawah)

Pertanian

(bukan  sawah)

Rumah,

bangunan
Tegal/kebun

Jalan, sungai,

kuburan, dll

173,15 Ha 77,80 Ha 67,46 Ha 77,80 Ha 14,46 Ha
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sebagian kecilnya menanami lahan mereka dengan ubi dan singkong. Peternakan

yang dikembangkan masyarakat desa adalah ternak ayam, bebek, itik, kambing,

kerbau, dan sapi. Selain bidang peternakan beberapa masyarakat desa kadirejo

mengembangkan bidang perikanan air tawar, seperti lele dan gurame.

4.1.1.4 Kependudukan

Desa Kadirejo terdiri 8 dusun dengan jumlah penduduk 3218 jiwa. Dari

jumlah tersebut, dapat diperincikan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Orang Prosentase (%)

Laki-laki 1551 orang 48,1 %

Perempuan 1667 orang 51,8 %

Jumlah 3218 orang 100 %

Sumber : Monografi Desa Kadirejo, 2014

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa perbandingan antara dua

kelompok jenis kelamin ini dipengaruhi oleh adanya status perkawinan. Jumlah

pasangan suami istri di desa Kadirejo terus bertambah karena kebanyakan suami

istri tinggal secara permanen di desa Kadirejo.
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Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Menurut Agama

Jenis Jumlah Prosentase

Islam 3091 orang 96,9 %

Kristen 49 orang 1,5 %

Katolik 12 orang 0,4 %

Budha 37 orang 1,2 %

Hindu - -

Jumlah 3189 100 %

Sumber : Monografi Desa Kadirejo, 2014

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa

Kadirejo memeluk agam islam dengan jumlah 3131 orang atau sebesar 97,3 %.

Sedangkan sisanya sebesar 1,4% menganut agama Kristen, 0,2% menganut agama

Katolik, sisanya 1,1% menganut agama Budha.
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Tabel 4.5

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No Jenis Pendidikan Jumlah

1 Tidak Sekolah 203

2 Belum Tamat SD 439

3 Tidak Tamat SD 150

4 Tamat SD 448

5 Tamat SLTP 945

6 Tamat SLTA 877

7 Tamat Akademi/Diploma 70

8 Sarjana Keatas 85

Jumlah 3218

Sumber : Monografi Desa Kadirejo, 2014
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Tabel 4.6

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah

1 PNS 59

2 TNI 1

3 Polri 2

4 Pegawai Swasta 91

5 Pensiunan 63

6 Pengusaha 11

7 Buruh Bangunan 110

8 Buruh Industri 270

9 Buruh Tani 326

10 Petani 670

11 Peternak 108

12 Nelayan -

13 Lain-lain 1478

Jumlah 3189

Sumber : Monografi Desa Kadirejo, 2014
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Tabel 4.7

Jumlah Penduduk Menurut Usia

No Usia Jumlah

1 0 - 1  tahun 79

2 1 - 5 tahun 179

3 6 - 10 tahun 268

4 11 - 15 tahun 251

5 16 - 20 tahun 223

6 21 – 25 tahun 261

7 26 – 30 tahun 349

8 31 – 40 tahun 541

9 41 – 50 tahun 412

10 51 – 60 tahun 327

11 60 keatas 328

Jumlah 3218

Sumber : Monografi Desa Kadirejo, 2014

4.1.2 Gambaran Umum Fokus Penelitian

Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri merupakan salah satu dari

beberapa Kelompok Wanita Tani (KWT) di desa Kadirejo. Kelompok Wanita

Tani (KWT) Laras Asri teletak di Dusun Daleman Desa Kadirejo Kecamatan

Pabelan Kabupaten Semarang. Mulanya ditumbuhkan atas dasar keinginan dari

ibu-ibu yang ingin meningkatkan pendapatan serta sumber daya manusianya

meningkat khususnya di keluarga. Para ibu-ibu ingin maju setingkat laiki-laki,
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ingin berkembang menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif  yang tidak

selalu tergantung atau membebani suami.

Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri berdiri pada tahun 2008 atas

prakarsa Ibu Ernawati, dan kelompok ini dikukuhkan dengan akta notaris pada

tahun 04 April 2012 dengan ketua Ibu Kartini. Kegiatan yang diampu saat itu

hanya simpan pinjam dan arisan. Dengan kegiatan yang minim itu, sekarang

kegiatannya bertambah dengan adanya kegiatan beternak kambing dan ayam,

budidaya ikan lele dan pengolahan hasil pertanian. Pertemuan rutin setiap tanggal

19. Sampai mampu menggugah wanita lain mau bergabung ke kelompok yang

akhirnya jumlah anggota saat ini 35 orang.

Salah satu tujuan pokok dari Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri

adalah sebagai wadah untuk menghimpun ibu-ibu guna menyatukan tekad dan

menyelaraskan langkah dalam melaksanakan kegiatan sekaligus meningkatkan

pengetahuan dan ketrampilan. Pemasukan Kelompok Wanita Tani (KWT)

berawal dari bantuan pemerintah sebesar 16 juta sebagai modal Kelompok Wanita

Tani (KWT) Laras Asri untuk penanaman tanaman di pekarangan, ternak

kambing, ternak ayam, budidaya ikan lele, dan pembuatan demplot Kelompok

Wanita Tani (KWT) Laras Asri. Pemasukan rutin berasal dari iuran setiap

diadakan pertemuan rutin sebulan sekali, yang dilaksanakan setiap pertemuan

rutin Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri. Anggota Kelompok Wanita Tani

(KWT) Laras Asri dibekali berbagai ilmu melalui pelatihan-pelatihan yang

diadakan oleh pemerintah. Diantaranya pelatihan memasak dan pengolahan hasil

ternak, yang diadakan oleh dinas peternakan, perikanan dan pertanian.
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Kondisi masyarakat desa Kadirejo menggantungkan kehidupan

ekonominya di bidang pertanian karena lahan sawah yang luas. Mayoritas

penduduk desa Kadirejo adalah sebagai petani. Sedangkan penduduk yang tidak

memiliki sawah bekerja sebagai buruh tani yang mengolah sawah milik orang

lain. Tidak setiap saat petani dan buruh tani bekerja di sawah. Pada saat-saat

tertentu seperti masa menunggu panen para petani dan buruh tani menanggur.

Sehingga untuk mendapatkan penghasilan untuk memunuhi kebutuhan sehari-

hari, para petani bekerja serabutan seperti beternak, membuat keranjang, dan

menjadi kuli bangunan. Penduduk desa Kadirejo tidak hanya berprofesi sebagai

petani, terdapat juga penduduk yang berprofesi sebagai pedagang, wiraswasta,

karyawan pabrik, pegawai negri sipil, dan lain-lain.

Para wanita desa Kadirejo mengorganisir ibu-ibu tani untuk membentuk

suatu Kelompok Wanita Tani (KWT). Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan

wanita tani. Kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah kegiatan-kegiatan

yang mengoptimalkam pengelolaan sumberdaya yang terdapat di wilayahnya.

Kegiatan tersebut para wanita tani mendapatkan tambahan pendapatan untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan dari

bapak Sumarjo selaku Kepala Desa Kadirejo, seperti berikut :

“Menurut saya, kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita (KWT)
Laras Asri itu sangat bermanfaat mbak, hasilnya bisa buat
tambahan kebutuhan sehari-hari.”

Hasil penelitian tentang kebutuhan primer dan sekunder yang meliputi

kebutuhan makan, pakaian, rumah, kesehatan, rekreasi serta sarana transportasi
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dari kelima anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri sudah tercukupi.

Untuk pemenuhan kebutuhan pakaian mereka biasanya membeli setahun sekali.

Frekuensi kebutuhan makan mereka 3 kali dalam sehari.

Hasil penilitian menunjukkan dengan adanya Kelompok Wanita Tani

(KWT) Laras Asri dapat membantu perekonomian keluarga. Para wanita tani

dapat membantu suami dalam mendapatkan penghasilan guna memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Sehingga anggota Kelompok Wanita Tani (KWT)

didorong untuk mandiri dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. Hasil usaha

di Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri selain dijual juga dapat

dimanfaatkan para anggotanya sehingga menekan pengeluaran di keluarga.

Berikut salah satu ungkapan Ibu Ernawati :

“Keuntungan dari Kelompok Wanita Tani (KWT) ya bisa
membantu ekonomi keluarga mbak. Bisa menghemat
pengeluaran mbak.”

4.1.2.1 Kepengurusan Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri

Fungsi dan tugas kepengurusan Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras

Asri meliputi: 1) Pelindung, adalah Kepala Desa Kadirejo, sebagai pemegang

tertinggi kekuasaan pemerintahan desa, yang diharapkan mampu membina dan

mengayomi jalannya organisasi Kelompok Tani, 2) Pembina, melakukan kegiatan

pembinaan, persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian,

evaluasi pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian, 3) Ketua, adalah

seorang yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap jalannya roda

organisasi, seorang figur yang mau bekerja keras dalam memajukan dinamika
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kelompok tani, 4) Sekretaris, membantu ketua dalam menjalankan organisasi dan

fungsi kesekretariatan (membuat pembukuan dan administrasi kelompok tani) dan

dalam melaksanakan tugasnya dibantu seksi-seksi dalam kelompok tani,  5)

Humas, membantu menjalankan tugas sebagai juru bicara kelompok tani saat

berhubungan dengan pihak luar, serta membantu dalam mengaktifkan dinamika

kelompok tani.

Bagan 4.1 Kepengurusan Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri

PELINDUNG

Kepala Desa Kadirejo

PEMBINA

Dinas Pertanian,

Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten

Semarang

BENDAHARA

Asturiyah

Markini

SEKRETARIS

Supriyanti

Nur Aini

HUMAS

Suparti

HUMAS

Nadiva

KETUA

Kartini



55

4.1.2.2 Tujuan Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri

Tujuan Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri, antara lain: 1)

Berpartisipasi dalam usaha Pemerintah untuk mencapai tujuan nasional maupun

tujuan pembangunan nasional sesuai dengan ada dalam Pembukaan Undang-

undang Dasar tahun 1945, 2) Turut berpartisipasi dalam program Pemerintah

khususnya dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, 3) Sebagai wadah

untuk menghimpun petani guna menyatukan tekad dan menyelaraskan langkah

dalam melaksanakan kegiatan sekaligus meningkatkan pengetahuan dan

ketrampilan, 4) Sebagai wahana untuk memupuk dan mengembangkan kerja sama

serta sikap gotong royong antar anggota.

1.1.2.3 Kegiatan-kegiatan di kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kelompok Wanita Tani (KWT)

Laras Asri antara lain:

Pertemuan rutin, pertemuan ini dilakukan setiap tanggal 19. Kegiatan

pertemuan diisi dengan kegiatan keagamaan serta pengisisan materi penyuluhan

yang dibutuhkan anggota ( pemanfaatan pekarangan, masalah pertanian, dll ).

Arisan dan iuran kas, kegiatan ini adalah kegiatan rutin berupa arisan

yang bisa dikatakan sebagai tabungan bagi anggotanya untuk memperingan

kabutuhan anggotanya. Sedangkan iuran kas sendiri sebagai penopang dana

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri.

Kegiatan pengolahan hasil pertanian dilakukan secara berkelompok

dengan memanfaatkan peralatan yang sederhana. Adapaun produk-produk yang
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sudah diolah oleh anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri ini

diantaranya adalah : rempeyek, tumpi, keripik singkong dan rambak tepung

casava. Untuk pemasaran dari hasil olahan pangan pertanian ini di pasarkan di

pasar lokal.

Kegiatan lain yang dilakukan yaitu beternak ayam, beternak kambing

dan budidaya lele untuk meningkatkan ekonomi keluarga anggota dan mengikuti

pelatihan pengolahan makanan yang dilaksanakan oleh desa, kecamatan serta

dinas/instansi terkait.

4.1.3 Aspek Kehidupan Masyarakat Desa Kadirejo

Desa Kadirejo dipimpin seorang kepala desa yang dibantu oleh  kaur

pemerintahan, kaur umum, kaur pembangunan, kaur keuangan, kaur kesejahteraan

rakyat,  1 staf dan 8 Kepala Dusun. Peran kepala desa dalam kegiatan masyarakat

sangat berpengaruh. Kepala desa mendorong masyarakat desa kadirejo untuk aktif

dalam kegiatan yang berorientasi pada kemasyarakatan. Sehingga kegiatan

masyarakat dapat memiliki nilai positif, bukan hanya dalam kehidupan masyarakat

desa Kadirejo, tetapi juga bagi masyarakat sekitar desa Kadirejo.

Mayoritas penduduk desa Kadirejo sendiri beragama islam, sebagian

kecilnya beragama kristen, katolik, dan budha namun kehidupan masyarakat desa

Kadirejo dapat dikatakan harmonis. Mata pencaharian utama penduduk desa

Kadirejo adalah sebagai petani. selain bertani masyarakat desa Kadirejo berprofesi

sebagai wiraswasta, dan beberapa masyarakat di tiap daerah bekerja di rumah

dengan membuat keranjang yang di jual di pengepul-pengepul yang ada.
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Kehidupan sosial budaya masyarakat desa Kadirejo masih tradisional

dengan nuansa islami yang melekat. Seperti adanya tradisi nyadran dan merti deso

yang biasanya sebagai tanda terima kasih atas hasil panen masyarakat desa dan

sebagai media berkumpul dengan warga lain. Di desa Kadirejo masih

melestarikan kebudayaan wayang dan reog yang menjadi ciri khas desa Kadirejo.

4.1.4 Gambaran Subjek Penelitian

Peneliti mengambil subjek lima orang anggota Kelompok Wanita Tani

(KWT) Laras Asri, dengan maksud untuk mengetahui secara mendalam

permasalahan yang akan diteliti. Peneliti mengambil lima anggota Kelompok

Wanita Tani (KWT) Laras Asri, yaitu Ibu Ernawati, Ibu Sri Wahyuni, Ibu

Puryani, Ibu Ninik Susanti, Ibu Pujiati. Peneliti juga mengambil 3 informan, yang

terdiri dari seorang kepala desa, ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri,

dan seorang tokoh masyarakat.

Tabel 4.8

Usia Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri

No Nama Usia Pendidikan

1 Ibu Ernawati 23  tahun SMP

2 Ibu Sri Wahyuni 42 tahun SD

3 Ibu Puryani 30 tahun SMP

4 Ibu Ninik Susanti 30 tahun D I

5 Ibu Supriyanti 35 tahun SMP
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Tabel 4.9

Usia Informan Penelitian

No Nama Usia

1 Sumarjo 49  tahun

2 Kartini 40 tahun

3 Juwadi 65 tahun

Informan dalam penelitian ini yaitu bapak Sumarjo selaku Kepala

Desa Kadirejo, ibu Kartini selaku Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras

Asri, dan bapak Juwadi selaku tokoh masyarakat di dusun Daleman.

4.1.5 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 16 Mei 2014 – 01 Juni 2014, hasil

yang diperoleh mengenai persepsi masyarakat tentang Kelompok Wanita Tani

(KWT), peranan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam meningkatkan

kesejahteraan keluarga, faktor penghambat yang mempengaruhi kesejahteraan

keluarga.

4.1.5.1 Peranan Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT)

Wanita mempunyai dua posisi atau status dalam kegiatan bekerja, yaitu

dalam pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan.

Besarnya peranan wanita dalam pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di bidang

nafkah tidak selalu bersamaan dengan besarnya pengaruh wanita di dalam

maupun di luar rumah tangganya, perlu memperhatikan faktor-faktor wewenang
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keluarga serta sumberdaya pribadi yang disumbangkan pria dan wanita dalam

keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian, anggota Kelompok Wanita Tani (KWT)

selain aktif dalam kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT), namun tidak

meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga untuk mengelola rumah

tangga, mengasuh anak. Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) dapat

menyeimbangkan antara tugasnya di Kelompok Wanita Tani (KWT) dan di

rumah tangga. Pembagian waktu yang tepat adalah kunci utama keseimbangan

tersebut. Para anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) akan menyelesaikan

pekerjaan rumah terlebih dahulu, setelah semuanya selesai para anggota

Kelompok Wanita Tani (KWT) akan mengerjakan tugasnya di Kelompok Wanita

Tani (KWT). Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan salah satu pernyataan

anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri :

“Tanggung jawab saya ya ngurusi keluarga mbak, kegiatan saya
di rumah mulai dari ngurus anak, ngurus suami, bersih-bersih
rumah, masak, nyuci.”

Tidak hanya berperan dalam pekerjaan rumah tangga, wanita juga

berperan dalanm pendidikan dan kesehatan untuk anggota keluarganya. Seorang

wanita adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga bagi putra putrinya.

Hasil penelitian dari kelima anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras

Asri, menunjukkan bahwa pendidikan keluarga untuk anak-anak mereka

diterapkan dengan cara mengajarkan, memberi arahan dan nasehat. Begitu juga

untuk sosialisasi anak dalam keluarga dan juga masyarakat juga diajarkan dan
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diarahkan. Mereka juga memberikan pendidikan agama bagi anggota keluarganya,

dengan cara mengajarkan sholat dan mengaji kepada anak-anaknya. Selain

pendidikan, mereka juga memperhatikan kesehatan anggota keluarganya. Apabila

ada anggota keluarga yang sakit, pertolongan pertama yang dilakukan dengan

membawanya ke puskesmas terdekat. Berikut salah satu pernyataan dari anggota

Kelompok Wanita Tani (KWT) :

“saya mengajarkan pendidikan tata krama, sopan santun, dan
kedisiplinan mbak. Kalo pendidikan agama saya ngajari sholat
dan ngaji mbak. Kalo misalnya ada anggota keluarga saya
yang sakit, saya membawa ke puskesmas terdekat mbak.”

Peran ganda wanita dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah

sebagai ibu dan sebagai anggota kelompok tani. Wanita lebih banyak

menghabiskan waktunya untuk urusan rumah tangga dan mengurus hasil panen di

rumah. Adanya perubahan jaman, para wanita dapat melakukan kegiatan selain

mengurus rumah tangga dan hasil panen.

Para anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) memiliki peran yang

cukup besar di dalam kegiatan KWT Laras Asri. Tidak hanya sekedar menjadi

anggota, melainkan juga sebagai fasilitator yang ikut menyumbangkan inovasi

untuk kegiatan KWT. Kegiatan KWT para anggota juga didorong agar aktif

menyampaikan pendapat dan berbagi ilmu yang berorientasi pada kegiatan

Kelompok Wanita Tani (KWT). Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) juga
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menjalin hubungan kerjasama yang erat dengan anggota lainnya dalam kegiatan

Kelompok Wanita Tani (KWT). Berikut peran anggota Kelompok Wanita Tani

(KWT) Laras Asri dalam kegiatan-kegiatannya :

4.1.5.1.1 Kegiatan Simpan Pinjan dan Arisan

Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri bertujuan untuk membantu

anggota yang membutuhkan modal usaha dan mensejahterakan keluarga.

Kegiatan simpan pinjam diharapkan dapat membantu ekonomi bagi anggota KWT

Laras Asri. Kegiatan simpan pinjam dan arisan di KWT Laras Asri sudah berdiri

sejak awal terbentuknya KWT Laras Asri ini. kegiatan simpan pinjam dan arisan

ini teridir dari semua anggota KWT Laras Asri sebanyak 35 orang. Manfaat

simpan pinjam bagi anggota KWT Laras Asri adalah anggota dapat memperoleh

pinjaman dengan mudah dan tidak berbelit-belit, proses bunganya adil kaaena

disepakati dalam rapat anggota, tidak ada syarat meminjam memakai jaminan.

Kegiatan pengelolaan keuangan mikro dengan cara iuran, Simpan Pinjam dan

Arisan. Anggota KWT Laras Asri telah diberdayakan dan juga diperhatikan oleh

Pemerintah sehingga bisa mandiri. Pengelolaan keuangan, dengan modal awal

sebesar Rp. 600.000,- sekarang kekayaannya sudah menjadi 2 juta dan menjadi

sumber permodalan bagi semua anggotanya. Setiap tahun, yaitu menjelang Hari

Raya Idul Fitri, dibagikan Sisa Hasil Usaha berupa uang tunai dan bingkisana

lebaran. Kegiatan simpan pinjam dan arisan KWT Laras Asri dilaksanakan setiap

tanggal 19 per bulan.

Hasil penelitian kegiatan simpan pinjam di Kelompok Wanita Tani (KWT)

Laras Asri meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran
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kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Dana simpanan yang terkumpul

harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan.

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama

nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk

menjadi anggota, besarnya simpanan pokok dalam kegiatan simpan pinjam di

Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri yang harus dibayarkan sebesar Rp.

20.000,-. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi

anggota. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus

sama, wajib dibayar oleh anggota, kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan

tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi

anggota. Besarnya simpanan wajib di Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras asri

adalah sebesar Rp. 2.000,- per bulan. Biaya bunga pinjaman yang berlaku di

Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri adalah 1 % per bulannya.

Pemberlakuan biaya bunga pinjaman ini meski lebih tinggi dari bunga pinjaman

di bank namun menurut anggota pemberlakuan biaya bunga pinjaman 1% per

bulannya tidaklah memberatkan, hal ini karena rata – rata pinjaman yang

diberikan atau yang dipinjam oleh anggota digunakan sebagai modal usaha

anggota, selain itu karena prosedur peminjaman yang mudah jika dibandingkan

dengan prosedur di perbankan yang sedikit berbelit maka anggota merasa nyaman

saja dengan pemberlakuan biaya bunga tersebut. Para anggota bisa kapan saja

meminjam uang tidak terikat oleh waktu. Pengembalian pinjaman dilakukan

dengan cara angsuran sebanyak 10 kali. Jangka waktu pengembalian biasanya

ditentukan berdasarkan kesepakatan  anggota Kelompok Wanita Tani (KWT)
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Laras Asri, sehingga ketentuannya sama untuk semua peminjam. Selama ini

proses simpan pinjam berjalan dengan lancar sehingga tidak ada ketentuan

pemberian denda bagi anggota yang meminjam.

Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri juga mempunyai kegiatan

arisan yang diadakan sebulan sekali setiap pertemuan rutin. Kegiatan arisan ini

bertujuan menjalin silahturahmi antar anggota sehingga hubungan antar anggota

tetap terjalin bagus. Kegiatan arisan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat

para anggota KWT Laras Asri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di

Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri. Kegiatan arisan dilaksanakan sebulan

sekali pada saat pertemuan rutin sebesar Rp. 5.000,- per anggota. Arisan tersebut

diikuti oleh semua anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri sebanyak

35 orang. Arisan tersebut dilakukan dengan cara mengambil 2 orang yang

mendapat giliran. 2 orang tersebut masing-masing mendapat Rp. 87.500,-.

Anggota yang mendapat giliran tersebut harus memberikan uang sebesar Rp.

2.000,- untuk kas Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri. Uang kas Kelompok

Wanita Tani (KWT) Laras Asri berasal dari iuran wajib setiap anggota sebesar

Rp. 1.000,-, iuran tersebut diberikan pada saat pertemuan rutin. Sampai sekarang

uang kas tersebut terkumpul sebesar Rp. 268.000,-. Setiap ada kegiatan di

Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri sumber dana berasal dari kas.

4.1.5.1.2 Kegiatan Beternak Kambing, Ayam dan Budidaya Ikan Lele

Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri dalam pembinaannya diarahkan

untuk mempunyai suatu usaha produktif dalam pertanian ataupun perikanan,

sehingga dapat menambah penghasilan keluarga.  Salah satu usaha produktif
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tersebut adalah budidaya ikan lele yang dikelola oleh para anggota Kelompok

Wanita Tani (KWT) Laras Asri. Untuk budidaya lele ini modalnya disediakan

oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri untuk para anggotanya yang

bertujuan mengembangkan usahanya. Setiap anggota hanya menyediakan kolam

di halaman rumahnya.

Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri mendapat bantuan dari

pemerintah sebesar Rp. 2.000.000,- untuk budidaya ikan lele. Modal tersebut

digunakan untuk membeli benih ikan lele sebanyak 4000 ekor benih ikan lele.

Benih tersebut tidak dibagikan ke semua anggota Kelompok Wanita Tani (KWT),

melainkan hanya yang bersedia dan mempunyai kolam. Anggota Kelompok

Wanita Tani (KWT) Laras Asri yang bersedia budidaya ikan lele sebanyak 6

orang. Setelah kolam tersedia, benih ikan lele diberikan kepada 6norang tersebut.

Waktu 30-40 hari, benih ikan lele sudah bisa dipanen. Mereka melakukan

kegiatan budidaya ikan lele sebagai kegiatan sampingan, sebagai penambah

penghasilan dan mengisi kesibukan disamping sebagai ibu rumah tangga. Peran

anggota KWT Laras Asri dalam kegiatan ini untuk membantu ekonomi keluarga.

Adanya kegiatan ini para anggota KWT dapat menekan pengeluaran kebutuhan

sehari-hari. Mereka memanfaatkan hasil dari budidaya ikan lele untuk keluarga

mereka. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat membantu perbaikan gizi dan

sebagai sumber protein untuk anggota keluarga mereka. Hal tersebut diperkuat

dengan pernyataan dari ibu Ninik Susanti :

“keuntungan dari kegiatan-kegiatan Kelompok Wanita Tani
(KWT) bisa mengurangi kebutuhan sehari-hari mbak. Bisa
menambah gizi untuk anggota keluarga.”
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Selain budidaya ikan lele, di Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri

terdapat kegiatan beternak kambing dan ayam. Bantuan dari pemerintah sebesar

Rp. 5.250.000,- untuk ternak kambing dan Rp. 3.000.000,- untuk ternak ayam.

Ternak kambing tidak semua anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) mendapat

bagian untuk memeliharanya. Bantuan dari pemerintah tersebut digunakan untuk

pembelian kambing sebanyak 7 ekor. Hanya tiga orang yang bersedia ternak

kambing yaitu ibu Sri Wahyuni, ibu Supriyanti, ibu Kartini. Kelompok Wanita

Tani (KWT) Laras Asri hanya menyediakan modal berupa kambing, tuntuk

kandang dan pakan ternak tersebut disediakan oleh anggota yang bersedia

memelihara tersebut. Sebelum memelihara ternak tersebut, para anggota

Kelompok Wanita Tani (KWT) mendapat materi tentang beternak kambing yang

baik dari penyuluh pertanian. Setelah mendapatkan ilmu tersebut anggota

Kelompok Wanita Tani (KWT) memanfaatkan modal yang diberikan pemerintah.

Setelah mereka berhasil beternak kambing dan sudah mendapatkan hasil yang

maksimal, hasil ternak tersebut akan dijual. Hasil penjualan ternak tersebut tidak

semuanya untuk anggota yang sudah memelihara, melainkan uang dari hasil

penjualan tersebut dimasukkan ke dalam kas Kelompok Wanita Tani (KWT).

Hasil penjualan ternak tersebut bermanfaat untuk menunjang kegiatan-kegiatan di

Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri. Sedangkan untuk ternak ayam,

Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri menyediakan 70 ekor ayam dengan

harga @ Rp. 50.000,-. Ayam tersebut dibagi sama rata ke semua anggota

Kelompok Wanita Tani (KWT). Setiap anggota mendapat 1 ekor ayam jantan dan

1 ekor ayam betina. Kelompok Wanita Tani (KWT) hanya memberikan modal
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ayam tidak menyediakan kandang. Setiap anggota menyediakan sendiri kandang

ayam. Sebelum beternak ayam, para anggota Kelompok Wanita Tani (KWT)

mendapat penyuluhan tentang ternak ayam dari penyuluh peternakan untuk

memberikan informasi kepada para anggota tentang ternak ayam yang baik dan

benar. Hasil dari ternak ayam tersebut tidak untuk dijual melainkan untuk di

konsumsi anggota. Adanya ternak ayam tersebut kebutuhan gizi keluarga anggota

Kelompok Wanita Tani (KWT) dapat tercukupi dengan baik.

4.1.5.1.3 Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan

Pemanfaatan lahan pekarangan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT)

Laras Asri merupakan salah satu kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang

bertujuan untuk menyediakan sendiri bahan pangan yang beranekaragam melalui

pengelolaan lahan pekarangan di sekitar rumah. Kegiatan tersebut bermanfaat

untuk para anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai lumbung hidup,

apotik hidup, sekaligus tabungan keluarga dan penambah keindahan. Pemanfaatan

pekarangan rumah termasuk salah satu upaya untuk menjawab persoalan

kebutuhan pangan dalam rumah tangga agar dapat mengonsumsi sayur mayur dan

buah-buahan. Masing-masing anggota memanfaatkan pekarangan rumah yang

kosong untuk ditanami tanaman sumber karbohidrat, tanaman buah-buahan,

tanaman sayuran, serta apotik hidup. Hasil yang di dapat tidak hanya buah dan

sayuran, akan tetapi di tekankan pada peningkatan kreatifitas dan pengetahuan

dalam membudidayakan tanaman sayuran. Gerakan menanam dilahan pekarangan

dilakukan dengan meningkatkan kapasitas anggota Kelompok Wanita Tani

(KWT) Laras Asri sebagai pelaksana pemanfaatan pekarangan secara optimal,
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sehingga menjadi sumber ketersediaan pangan keluarga.  Disamping itu juga ada

peningkatan kapasitas anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam

membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan

aman termasuk kegiatan usaha pengolahan pangan rumah tangga untuk

menyediakan pangan yang lebih beragam. Berdasarkan hasil penelitian dengan

kegiatan ini anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri dapat menghemat

pengeluaran dan bisa memanfaatkan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan pangan

sehari-hari. Sehingga kebutuhan pangan para anggota keluarga mereka bisa

tercukupi. Berikut salah satu pernyataan ibu Pujiati :

“Menurut saya manfaatnya dari kegiatan Kelompok Wanita
Tani (KWT) banyak mbak. Salah satunya hasil tanaman bisa
untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari mbak.”

Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri mendapatkan bantuan dari

P2KP sebanyak Rp. 3.750.000 untuk modal kegiatan pemanfaatan pekarangan.

Pengurus Kelompok Wanita Tani (KWT) menggunakan modal untuk membeli

polybag dan bibit sayuran yang kemuadian akan dibagian ke setiap anggota

Kelompok Wanita Tani (KWT). Setiap anggota Kelompok Wanita Tani (KWT)

Laras Asri mendapatkan 10 polybag dan bibit sayuran. Bibit sayuran tersebut

diantaranya sayuran terong, tomat, cabai, dan seledri. Setelah para anggota

mendapatkan modal tersebut dari Kelompok Wanita Tani (KWT), mereka

memanfaatkan dengan baik. Hasil pemanfaatan pekarangan terutama ditujukan

untuk konsumsi keluarga. Pergiliran tanaman yang baik, hasil yang dipanen dapat

berganti-ganti, sehingga menu makanan keluarga dapat lebih bervariasi. Budidaya

sayuran di pekarangan telah berhasil menghemat pengeluaran untuk belanja
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sayuran rata-rata Rp 5.000 – Rp. 10.000/KK/ hari. Menurut ketua Kelompok

Wanita Tani (KWT) Laras Asri sebagian telah mampu menambah pemasukan

rata-rata Rp.1.000,- /KK/hari dan menghemat pengeluaran untuk belanja sayuran

rata-rata Rp 1000 - 5.000 / KK/hari.

Pemberdayaan kelompok wanita penerima manfaat tahun 2012 sebesar Rp.

2.000.000,-, mengembangkan demplot pekarangan, mengembangkan kebun bibit

kelompok yang pada saatnya nanti akan menjadi kebun bibit desa dan

mengembangkan pekarangan masing masing anggota kelompok. Tujuan dari

kegiatan ini antara lain untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai

sumber pangan keluarga, serta  meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan

kemampuan kelompok wanita dalam memanfaatkan bahan pangan yang ada di

pekarangan untuk diolah sebagai menu sehari-hari. Penyuluh pertanian

memberikan materi penyuluhan kepada anggota KWT Laras Asri tentang

pemanfaatan pekarangan dengan mengembangkan demplot, sebagai bekal para

anggota untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan demplot KWT Laras

Asri dilaksanakan di lahan pekarangan kesekretariatan KWT Laras Asri. Bahan

yang digunakan antara lain benih tanaman sayuran : bayam, tomat, terong, cabe

rawit, kangkung, sawi, kacang panjang, dan seledri. Alat yang digunakan dalam

pembuatan demplot antara lain cangkul, sekop, polybag 5 kg, pot plastik, paralon,

bambu, paku, kawat. Lahan pekarangan sebelum ditanami sebaiknya dibuatkan

pagar terlebih dahulu, agar tidak dirusak oleh hewan/ternak.  Tanaman yang

digunakan sebagai pagar hidup sebaiknya jenis tanaman seperti : singkong,

lamtoro, katuk, mangkokan, beluntas dan lain lain yang sekaligus dapat sebagai
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penghasil sayuran. Hasil dari pembuatan demplot tersebut dijual ke pasar dan

hasilnya dimasukkan ke dalam kas kelompok.

4.1.5.1.4 Kegiatan Pengolahan Hasil Pertanian

Kegiatan pengolahan hasil pertanian dengan pembuatan berbagai macam

keripik bertujuan untuk  mengembangkan pengolahan hasil dari industri rumah

tangga dan untuk meningkatkan informasi tentang pengolahan hasil pertanian

untuk mengoptimalkan pendapatan. Upaya peningkatan pendapatan petani dan

kesejahteraan keluarga telah dilaksanakan berbagai macam program dan kegiatan

pada sektor-sektor usaha produktif. Penyediaan sarana dan prasarana terus

diupayakan untuk memotivasi para pelaku usaha agar tujuan pembinaan dapat

tercapai. Mereka mengolah bahan dari hasil pertanian menjadi produk unggulan

dan mempunyai harga jual lebih tinggi sehingga bisa menambah penghasilan

keluarga. Bahan kacang, kedelai, dan ikan teri KWT Laras Asri  mengolahnya

menjadi berbagai macam olahan keripik. Mereka mendapatkan bahan baku dari

hasil kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan di KWT Laras Asri. Hasil

pengolahan dari KWT Laras Asri hanya dipasarkan di Desa Kadirejo. Hasil

penjualan produk, anggota menikmati sebesar 80% dari laba. Sedangkan 20% dari

laba dimasukkan ke dalam kas kelompok. Sehingga dari hasil produksi tersebut

dapat membantu kesejahteraan anggota. Laba yang dimasukkan kedalam kas juga

bermanfaat untuk menunjang kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani (KWT)

Laras Asri.

Hasil penelitian modal awal dalam pembuatan berbagai macam keripik

sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli bahan-bahan pembuatan seperti tepung,
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minyak, ikan teri, garam. Modal tersebut diambil dari uang kas Kelompok Wanita

Tani (KWT) Laras Asri. Produk tersebut dijual dengan harga Rp. 2.000,- per

bungkus. Keuntungan produksi keripik tesebut dalam sehari mencapai Rp.

15.000,-, sebagian dari hasil penjualan tersebut diberikan untuk kas Kelompok

Wanita Tani (KWT) sebesar Rp. 500,- dan sisanya dibagikan untuk anggota. Hasil

produksi tersebut dapat membantu kesejahteraan anggotanya dan bermanfaat

untuk menunjang kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri.

4.1.5.1.5 Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan

Kegiatan pelatihan hasil peternakan yang diselenggarakan oleh Balai

Pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan (BPSDM NAK) Kabupaten

Semarang dilatar belakangi adanya kebijakan pemerintah tentang percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan yang bersumber pada bahan pangan lokal.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini diantaranya adalah meningkatkan

kesadaran anggota KWT dalam mengkonsumsi bahan pangan agar tidak

tergantung pada satu jenis bahan pangan. Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan dari

setiap Kelompok Wanita Tani (KWT) yang kemudian hasil dari pelatihan akan

disampaikan oleh perwakilan yang mengikuti pelatihan untuk para anggota

Kelompok Wanita Tani (KWT). Pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM

NAK ini diikuti oleh ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri ibu Kartini.

Materi yang diberikan pada pelatihan tersebut adalah pelatihan membeuat

berbagai olahan dari hasil peternakan. Menurut hasil penelitian, setelah

melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut, ibu Kartini menyampaikan hasil

pelatihan pada saat pertemuan rutin Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri.
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Tidak hanya menyampaikan hasil pelatihan ibu Kartini juga mempraktekkan hasil

pelatihan berupa pembuatan berbagai olahan dari peternakan kepada para

anggotanya. Modal untuk praktek pembuatan olahan hasil peternakan tersebut

diambil dari kas Kelompok Wanita Tani (KWT) dan hasil praktek olahan hasil

tersebut dikonsumsi untuk para anggota. Adanya praktek para anggota bisa

menambah pengetahuan tentang pengolahan hasil peternakan  dan bisa

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki para anggota.

4.1.5.2 Faktor Penghambat dan Pendukung pada Peningkatan Kesejahteraan

Keluarga

Keluarga sejahtera yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materi

yang layak, betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang

selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat

dan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga adalah

faktor intern dan faktor ekstern keluarga. Kelima anggota Kelompok Wanita Tani

(KWT) Laras Asri berpendapat bahwa keluarga sejahtera merupakan keluarga

yang kebutuhan papan, sandang, dan pangan mereka tercukupi. Berikut salah satu

pernyataan dari Ibu Sri Wahyuni :

“Keluarga sejahtera itu keluarga yang kebutuhan untuk
berpakaian, kebutuhan untuk makan, dan kebutuhan tempat
tinggal bisa tercukupi mbak.”

Hasil penelitian, kelima anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras

Asri sudah termasuk keluarga sejahtera karena kebutuhan primer dan sekunder
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mereka sudah terpenuhi. Hasil dari kegiatan-kegiatan yang ada di Kelompok

Wanita Tani (KWT) Laras Asri bisa membantu ekonomi keluarga. Faktor

penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan. Berikut pernyataan dari ibu

Puryani salag satu anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri :

”Ya sudah mbak, yang penting dapat tercukupi kebutuhan
untuk sandang,makan, dan papan mbak.”

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa faktor yang

mempengaruhi kesejahteraan keluarga adalah faktor ekonomi dan waktu.

Terutama penghasilan keluarga mereka yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan

kaluarga mereka. Mereka juga harus bisa membagi waktu perannya dalam

keluarga dan sebagai anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dituntut untuk

aktif dalam kegiatan di kelompok tersebut. Berikut salah satu pernyataan dari ibu

Ninik :

“penghambatnya ya faktor ekonomi mbak, pendapatan tidak
tetap. Dan pembagian waktu untuk keluarga dan sebagai
anggota Kelompok Wanita Tani (KWT).”

Kegiatan-kegiatan di KWT Laras Asri tidak terlepas dari faktor pendukung

yang mempengaruhi peneningkatan kesejahteraan keluarga. Faktor pendukung

dalam kegiatan-kegiatan di KWT Laras Asri adalah adanya kerjasama yang baik

dengan lingkungan sekitar, baik dari anggota KWT, dari dinas terkait dan dari

semua pihak yang mendukung kegiatan-kegiatan di KWT Laras Asri. Berikut

pernyataan dari Ketua KWT Laras Asri:

“faktor pendukungnya ya dari anggotanya mbak, mereka
bekerja sama denganbaik dan dapat dukungan dari dinas
juga mbak, dukungannya berupa bantuan untuk KWT.”
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4.2 Pembahasan

4.2.1 Peran Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT)

Menurut Pujosuwarno (1994:11), keluarga adalah suatu ikatan

persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan

jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang

sudah sendirian dengan atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi,

dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. Sebagai pengurus rumah tangga yang

bertannggung jawab, wanita mengatur segala sesuatu didalam rumah tangga dan

memeperhatikan kesehatan rumah untuk meningkatkan mutu hidup. Sehingga

tercipta susana tenang, tentram, dan damai bagi seluruh anggota keluarga.

Umumnya peran seorang ibu dalam keluarga adalah mengurus dan mengelola

rumah tangga. Sebagai pengurus rumah tangga yang bertannggung jawab, wanita

mengatur segala sesuatu didalam rumah tangga dan memeperhatikan kesehatan

rumah untuk meningkatkan mutu hidup. Sehingga tercipta susana tenang, tentram,

dan damai bagi seluruh anggota keluarga. Seperti yang dikemukakan Pudjiwati

Sajogyo (dalam penelitian tentang peranan wanita di pedesaan Jawa Barat),

melakukan analisa pembagian kerja atas dasar alokasi waktu dari kegiatan yang

dilakukan oleh ibu rumah tangga, baik di dalam rumah maupun di luar rumah.

Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa umumnya waktu yang dipakai untuk

kegiatan-kegiatan rumah tangga besar atau padat sekali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima anggota KWT Laras Asri

menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik. Walaupun meraka
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harus aktif berperan sebagai anggota KWT, tetapi mereka tetap menjalankan

perannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik. Penuh tanggung jawab mereka

menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Mulai dari mengurus suami,

mengurus anak, mengurus rumah, dan sebagai KWT Laras Asri.  Hal tersebut

sesuai dengan pendapat Sayogyo (1994: 59), wanita yang bekerja di luar sektor

domestik dapat menambah pendapatan keluarga dan peran ganda tersebut dapat

dimanfaatkan sebagai sumber untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan

keluarganya

4.2.1.1 Peran Wanita Dalam Kelompok Wanita Tani (KWT)

Peran adalah segala sesuatu oleh seseorang atau kelompok orang dalam

melakukan sesuatu kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya (Soekanto,1992:

102). Pelaksanaan kegiatan usaha tani, peran setiap anggota kelompok sangat

berpangaruh terhadap keberhasilan usaha tani. Oleh karena itu, anggota kelompok

tani, harus menjalankan peranan mereka sebaik mungkin, pada setiap kegiatan

seperti peran anggota kelompok tani dalam mencari dan penyebarluasan

informasi, perencanaan kegiatan kelompok, melakukan koordinasi dengan pihak

pemerintah, penerapan teknologi dan penyediaan fasilitas dan sarana produksi.

Elisabeth (2012) dalam jurnalnya yang berjudul “Gender, agricultural

commercialization, and collective action in Kenya” menyatakan bahwa :

“Farmer groups that market collectively and promote the adoption
of new technologies may potentially reinforce this loss of
women’s control. On the other hand, a gendersensitive group
design may have the opposite effect. Because of their multiple
responsibilities in the farm and the household, women often have
high opportunity costs oftime, which lowers their incentive to
participate in markets. Groups that facilitate market access may
therefore be very helpful. However, group activities can be time-
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consuming themselves, lowering the incentive for women to
participate”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kelompok tani yang memasarkan

secara kolektif dan mempromosikan adopsi teknologi baru berpotensi

memperkuat ini hilangnya kontrol perempuan. Di sisi lain, sebuah kepekaan

gender desain kelompok mungkin memiliki efek sebaliknya. karena beberapa

tanggung jawab mereka dalam pertanian dan rumah tangga, wanita sering

memiliki biaya kesempatan tinggi waktu, yang menurunkan insentif mereka untuk

berpartisipasi dalam pasar. Grup yang memfasilitasi akses pasar karena itu

mungkin sangat membantu. Namun, kegiatan kelompok dapat memakan waktu

sendiri , menurunkan insentif bagi perempuan untuk berpartisipasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima anggota Kelompok Wanita

Tani (KWT) Laras Asri menjalakan perannya sebagai anggota Kelompok Wanita

Tani (KWT) dengan baik. Kelima anggota tersebut berperan aktif dalam

kegiatan-kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT). Memperoleh semua saran

produksi yang dapat meningkatkan produktivitas usaha, maka anggota kelompok

tani berperan dalam melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah setempat,

guna mendapatkan bantuan dana yang dapat menjadi modal usaha bagi anggota

kelompok tani untuk memperoleh semua kebutuhan yang dapat melancarkan

kegiatan usahataninya secara optimal. Hasil dari setiap kegiatan di Kelompok

Wanita Tani (KWT) Laras Asri dimanfaatkan oleh masing-masing anggota untuk

kebutuhan sehari-hari dan untuk kesejahteraan anggotanya. Sehingga dapat

menekan pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang
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diungkapkan Departemen Pertanian RI 1997 (dalam Samsi 2011:15) Kelompok

tani sebagai kumpulan para petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan

keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaaatkan sumberdaya

pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan

kesejahteraan anggotanya. Salah satu peran perempuan dalam pembangunan

adalah dengan ikut berperan dalam menciptakan program-program yang

mengarah kepada pemberdayaan perempuan dengan meluncurkan program

diversifikasi pangan dan gizi yaitu program yang berupaya mengintensifikasi

pekarangan sebagai salah satu gerakan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat

melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Melihat peran tersebut para perempuan

memiliki kemandirian yang kuat, sesuai pernyataan (Nasir, 2007: 2), dalam

makalahnya “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Pembangunan Pertanian”.

4.2.3 Kesejahteraan Keluarga

4.2.3.1 Kondisi Sosial Ekonomi

Menurut Mongid (1995:10), kesejahteraan keluarga adalah kondisi

dinamis keluarga dimana terpenuhinya semua kebutuhan fisik materiil, mental

spiritual, dan sosial yang memungkinkan keluarga dapt hidup wajar sesuai dengan

lingkungan serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh

perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian

yang matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan

di Kelompok Wanita Tani (KWT), pendapatan keluarga tidak hanya berasal dari

suami tetapi juga istri dapat memberi tambahan pendapatan untuk keluarga,
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sehingga pemasukan keluarga dapat bertambah. Selain itu, hasil dari kegiatan

Kelompok Wanita Tani (KWT) dapat menekan pengeluaran. Hasil kegiatan yang

dilakukan para anggota, para anggota tidak perlu lagi membeli kebutuhan sehari-

hari karena telah tercukupi dengan hasil kegiatan tersebut. Karena kebutuhan

sehari-hari sudah terpenuhi dari hasil Kelompok Wanita Tani (KWT), sehingga

pendapatan suami dapat disisihkan untuk menabung yang digunakan untuk

pemenuhan kebutuhan masa depan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sajogyo

(1992: 79), partisipasi wanita dalam proses produksi (ekonomi) yang telah mampu

meningkatkan kesejahteraan keluarga, lebih-lebih bagi keluarga yang mampu,

sedangkan bagi wanita dan rumah tangga yang belum mampu, partisipasinya

secara nyata memberikan sumbangan untuk kelangsungan rumah tangganya.

Kesehatan merupakan syarat mutlak untuk kebahagiaan hidup karena itu

perlu dihayati apa sehat itu dan bagaimana cara memelihara kesehatan itu, baik

pribadi maupun keluarga, sampai kepada kesehatan lingkungan. Peran kelima

anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri dalam pemenuhan kebutuhan

kesehatan untuk keluarganya sudah baik. Para ibu-ibu tersebut bertanggung jawab

penuh atas kesehatan keluarga. Jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit

meraka segera membawanya ke puskesmas terdekat untuk berobat.

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembentukan manusia seutuhnya

berdasarkan Pancasila dan meliputi pendidikan lingkungan keluarga. Kelima

subjek penelitian suadah memberikan pendidikan untuk anggota keluarganya

dengan baik. Mereka menanamkan moral dan kepribadian dengan baik, yaitu

dengan cara mengajari sopan santun dalam kehidupan sehari-hari kepada anaknya.
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Kelima anggota KWT Laras Asri juga memberikan pengetahuan agama dengan

baik. Mereka memberikan pengetahuan nilai-nilai keagamaan untuk anggota

keluarganya.

Menurut Pujosuwarno (1994:51), sandang bertujuan untuk memberikan

pengertian tentang fungsi dan cara berpakaian sesuai dengan kepribadian, usia dan

situasi. Sandang merupakan kelengkapan hidup manusia, maka perlu selalu

diusahakan adanya sandang dalam jumlah yang cukup, terpelihara dan sehat.

Sedangkan papan berfungsi sebagai tempat berteduh dan berlindung serta dapat

memberikan rasa hidup tentram, aman dan bahagia. Kedua kebutuhan tersebut

berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Kebutuhan sandang dan papan

kelima anggota KWT Laras Asri sudah terpenuhi dengan baik.  Kebutuhan

sandang kelima anggota KWT Laras Asri, mereka membeli pakaian jika

dibutuhkan saja. Sedangkan untuk kebutuhan papan, kelima anggota KWT Laras

Asri mempunyai tempat tinggal yang baik dan layak untuk dihuni. Mereka

membeli perabotan rumah jika mempunyai uang dan sesuai kebutuhan mereka.

Pujosuwarno (1994:23), setiap keluarga harus dapat memberikan dan

membuat suasana keluarga yang aman tentram dan damai sehingga terjalin

hubungan persaudaraan dan persahabatan yang akrab atas dasar cinta kasih

sayang. Keluarga merupakan sarana rekreasi untuk anggotanya. Kelima anggota

KWT Laras Asri melakukan rekreasi dengan cara yang sederhana, yaitu dengan

berkumpul dengan anggota keluarga lain dan menonton televisi bersama. Mereka

menganggap dengan cara seperti itu merupakan suatu hiburan untuk merasakan

kesenangan, kegembiraan dan ketentraman bagi keluarga mereka. Sarana
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transportasi digunakan untuk mempermudah mobilitas dalam kehidupan sehari-

hari. Mereka mempunyai alat transportasi berupa sepeda motor, yang bertujuan

untuk mempermudah mobilitas mereka dalam kehidupan sehari-hari.

4.2.4 Faktor Penghambat dan Pendukung pada Peningkatan Kesejahteraan

Keluarga

Suatu keluarga pasti menginginkan kondisi yang sejahtera, aman dan

tentram. Indikator keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok bagi

keluarga. Indikator keluarga sejahtera pada dasarnya disusun untuk menilai taraf

pemenuhan kabutuhan keluarga yang dumulai dari kebutuhan yang sangat

mendasar samapi dengan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk

pengembangan diri dan keluarga. Sejahtera atau tidaknya keluarga tidak terlepas

dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang mempengaruhi

peningkatan kesejahteraan keluarga anggota KWT adalah adanya kerjasama yang

baik dengan semua anggota KWT, adanya dukungan dari dinas terkait, dan dari

semua pihak yang mendukung kegiatan-kegiatan di KWT Laras Asri.

Kelima subjek penelitian, keluarga mereka sudah dianggap sejahtera.

Mereka bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk kebutuhan

sehari-hari. Hal tersebut sesuai dalam BKKBN (2009:2), keluarga sejahtera yaitu

keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi

kebutuhan hidup spiritual, dan materi yang layak, betaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota

dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
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Keadaan ekonomi keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam

kehidupan keluarga. Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-

sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga (BKKBN, 2009 :

16). Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga dalam penelitian ini

adalah faktor ekonomi dan pembagian waktu. Kondisi ekonomi keluarga

merupakan faktor yang sangat penting  dalam kehidupan keluarga. Faktor

ekonomi sangat berpengaruh dalam kehidupan keluarga. Pendapatan keluarga

yang tidak tentu yang membuat mereka harus berusaha agar kebutuhan sehari-hari

dapat terpenuhi. Pendapatan dari pekerjaan suami mereka yang tidak tetap

sehingga seorang ibu yang seharusnya mendidik anak di rumah justru ikut turun

dalam kegiatan di luar rumah untuk mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan yang

semakin bertambah banyak setiap harinya, dan pendapatan mereka yang tidak

selalu baik setiap harinya menjadikan penghasilan keluarga sebagai faktor

penghambat kesejahteraan. Sehingga peran utama seorang ibu untuk mendidik

anak-anaknya terhambat karena terbatasnya waktu di rumah. Tidak mudah untuk

merangkap dua pekerjaan sekaligus, yaitu pekerjaan rumah dan pekerjaan di luar

rumah. Perlu pengelolaan waktu yang tepat, sehingga tercapai keseimbangan pada

dua tanggung jawab tersebut.
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BAB 5

PENUTUP

5. 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada

bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

5.1.1 Peran anggota KWT Laras Asri terutama pada peningkatan kesejahteraan

keluarga dilakukan dengan mengelola kegiatan-kegiatan di KWT Laras

Asri. Peran anggota KWT dalam proses kegiatan (ekonomi) yang telah

mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi wanita dan rumah

tangga yang belum mampu, partisipasinya secara nyata memberikan

sumbangan untuk kelangsungan rumah tangganya melalui kegiatan di

bidang pertanian, perikanan, dan petrnakan. Selain dari segi ekonomi

kegiatan di KWT bermanfaat bagi para anggotanya untuk menambah

pengetahuan di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan.

5.1.2 Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga dalam penelitian ini

adalah faktor ekonomi dan waktu. Pendapatan keluarga yang tidak tentu

yang membuat mereka harus berusaha agar kebutuhan sehari-hari dapat

terpenuhi. Faktor pendukung yang mempengaruhi peningkatan

kesejahteraan keluarga anggota KWT adalah adanya kerjasama yang baik

dengan semua anggota KWT, adanya dukungan dari dinas terkait, dan dari

semua pihak yang mendukung kegiatan-kegiatan di KWT Laras Asri.
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5. 2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran dalam penelitian ini adalah :

5.2.1 Bagi dinas terkait diharapkan lebih banyak memberikan pelatihan-

pelatihan yang bisa menginspirasi para anggota KWT untuk bisa membuka

peluang-peluang usaha baru dan menambah pengetahuan yang baru untuk

para anggota KWT. Pelatihan-pelatihan tersebut diantaranya: pelatihan

pengolahan hasil pertanian, pelatihan pengolahan hasil peternakan dan

pelatihan pengolahan pangan.

5.2.2 Sebaiknya anggota KWT Laras Asri mengembangkan usaha tani yang

sudah ada dengan cara memperbanyak kegiatan pertanian sehingga dapat

meningkatkan produksi dan pendapatan mereka. Peningkatan produksi

dilakukan dengan pemberian modal kepada anggota KWT.
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Lampiran 1

Pedoman Penelitian

PERANAN ANGGOTA KELOMPOK WANITA TANI (KWT) LARAS

ASRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DI DUSUN DALEMAN DESA KADIREJO KECAMATAN PABELAN

KABUPATEN SEMARANG

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

2. Mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang Kelompok Wanita Tani (KWT)

di Dusun Daleman Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.

3. Mendiskripsikan peranan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) “Laras

Asri” dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Dusun DalemanDesa

Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.

4. Mendiskripsikan faktor yang menghambat anggota Kelompok Wanita Tani

(KWT) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
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KISI-KISI PEDOMAN PENELITIAN

PERMASALAHAN FOKUS SUB FOKUS ITEM

Persepsi masyarakat

tentang KWT

Persepsi

masyarakat

- Persepsi

masyarakat

tentang

KWT

1, 2, 3, 4, 5

Peranan anggota

KWT

Peran wanita

dalam keluarga

Peran wanita

dalam masyarakat

Peran wanita

dalam kegiatan

KWT

- Sebagai istri

- Sebagi ibu

rumah tangga

- Aktivitas

wanita dalam

masyarakat

- Jadwal

pertemuan

- Kegiatan

dalam KWT

- Materi

- Perasaan

selama

mengikuti

kegiatan

- Perubahan

setelah

mengikuti

kegiatan

- Kesesuaian

kegiatan

dengan

kebutuhan

6,7

8,9, 10, 11

12

13

14, 15

16

17

18

19
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anggota

Kesejahteraan

keluarga

Kondisi ekonomi

Kebutuhan

primer

Kebutuhan

sekunder

- Pekerjaan

- Pendapatan

- Pemenuhan

kebutuhan

makan sehari-

hari

- Pemenuhan

kebutuhan

kesehatan

- Pemenuhan

kebutuhan

sandang dan

perumahan

- Proses

pendidikan

keluarga

- Agama

- Perabot

rumah tangga

- Sarana

transportasi

keluarga

- rekreasi

20

21, 22, 23, 24,

25, 26

27

28

29, 30, 31

32

33

34

Faktor yang

mempengaruhi

kesejahteraan

keluarga

Faktor

penghambat

- tingkat

kesejahteraan

35, 36, 37, 38,

39,40
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Pedoman Wawancara

Peranan Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri Dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan

Kabupaten Semarang

Wawancara ini bertujuan untuk mencari data tentang peranan anggota Kelompok

Wanita Tani (KWT) Laras Asri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Wawancara ini bersifat tentatif, karena dalam pelaksanaannya pertanyaan dalam

wawancara bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama :

2. Umur :

3. Pendidikan :

4. Agama :

B. Persepsi tentang Kelompok Wanita Tani (KWT)

1. Apakah anda mengikuti kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT)? jika iya,

bagaimana persepsi anda tentang Kelompok Wani Tani (KWT)?

2. Bagaimana menurut anda kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani

(KWT)?

3. Apa manfaat yang anda dapat setelah mengikuti kegiatan-kegiatan di

Kelompok Wanita Tani (KWT)?
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4. Apa dampak setelah adanya Kelompok Wanita Tani (KWT)?

5. Apakah keuntungan anda setelah mengikuti kegiatan-kegiatan Kelompok

Wanita Tani (KWT) bisa menambah penghasilan keluarga?

C. Peranan Anggota Kelompok  Wanita Tani (KWT)

6. Sebagai seorang istri, apa saja yang anda lakukan sehari-hari dalam

keluarga?

7. Berapa jumlah anak anda? Berapa usianya?

8. Apakah anda melakukan semua tugas rumah tangga sendiri?

9. Apa saja kegiatan anda di rumah?

10. Apakah anda selalu mempersiapkan semua keperluan untuk keluarga

anda?

11. Apa saja tanggung jawab anda sebagai ibu rumah tangga?

12. Apa saja kegiatan yang anda ikuti di masyarkat?

13. Kapan pertemuan rutin Kelompok Wanita Tani (KWT) dilaksanakan?

14. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada pertemuan rutin tersebut?

15. Kegiatan apa saja yang ada di Kelompok Wanita Tani (KWT)?

16. Materi apa saja yang anda dapat selama mengikuti kegiatan-kegiatan di

Kelompok Wanita Tani (KWT)?

17. Bagaimana perasaan anda selama mengikuti kegiatan-kegiatan di

Kelompok Wanita Tani (KWT)?

18. Perubahan apa yang anda rasakan setelah mengikuti kegiatan-kegiatan di

Kelompok Wanita Tani (KWT)?
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19. Apakah kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani (KWT) sesuai

dengan kebutuhan anda?

D. Kesejahteraan Keluarga

20. Apakah suami anda bekerja? Jika iya, apa pekerjaan suami anda?

21. Berapa pendapatan rata-rata suami anda perhari atau perbulan?

22. Apakah keuntungan dari kegiatan-kegiatan KWT dapat menambah

penghasilan keluarga anda?

23. Apakah pendapatan anda dan suami cukup untuk memenuhi kebuthan

sehari-hari?

24. Apakah ada penghasilan lainnya selain pekerjaan anda dan suami?

25. Berapa frekuensi pola makan setiap harinya?

26. Bagaimana pemenuhan gizi makan sehari-hari dalam keluarga anda?

27. Jika ada anggota keluarga ada yang sakit, bagaimana cara anda melakukan

pengobatan?

28. Bagaiman pemenuhan kebutuhan pakaian keluarga sehari-hari?

29. Menurut anda, seberapa penting peranan orang tua untuk pendidikan anak?

30. Apa saja yang sudah anda lakukan untuk pendidikan anak anda dalam

keluarga?

31. Bentuk pendidikan apa yang anda terapkan dalam keluarga?

32. Bagaimana cara anda mengajarkan tentang agama kepada keluarga?

33. Berapa kali pembelian perabot rumah tangga pertahun?
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34. Apakah anda memiliki sarana transportasi pribadi bagi keluarga? Jika iya,

berapa jumlahnya dan apa jenisnya?

35. Apa yang anda lakukan untuk rekreasi bersama keluarga?

E. Faktor yang Mempengaruhi Kesejhateraan Keluarga

36. Menurut pendapat anda, bagaimanakah keluarga yang sejahtera itu?

37. Menurut anda, apakah keluarga anda sudah sejahtera?

38. Apakah kondisi ekonomi mempengaruhi kesejahteraan keluarga anda?

39. Apakah penghasilan anda dan suami anda cukup untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari?

40. Apa kendala yang anda hadapi dalam meningkatkan kesejahteraan

keluarga?
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Pedoman Wawancara Pendukung

1. Nama :

2. Umur :

3. Pendidikan :

4. Agama :

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi dari keluarga anggota Kelompok Wanita

Tani (KWT) di Desa Kadirejo?

2. Bagaimana pendapat anda tentang Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa

Kadirejo?

3. Bagaimana peran anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) terhadap

keluarganya?

4. Bagaiman interaksi sosial pada keluarga anggota kelompok Wanita Tani

(KWT) dengan masyarakat?

5. Bagaiman pendapat anda tentang peran anggota dalam kegiatan Kelompok

Wanita Tani (KWT)?

6. Apakah kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani (KWT) sesuai dengan

kebutuhan anggotanya?
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Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden
1. Nama : Ernawati
2. Umur : 23 Tahun
3. Pendidikan : SMP
4. Agama : Islam

B. Persepsi tentang Kelompok Wanita Tani (KWT)
1. Apakah anda mengikuti kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT)? jika iya,

bagaimana persepsi anda tentang Kelompok Wani Tani (KWT)?
Nggeh saya nderek mbak, KWT sae mbak saget nambah pengetahuan.
Iya saya mengikuti mbak, Kelompok Wanita Tani (KWT) bagus mbak
dapat menambah pengetahuan.

2. Bagaimana menurut anda kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani
(KWT)?
Nggih sae mbak, saget mbantu ekonomi keluarga kaleh nambah
pengalaman.
Iya bagus mbak, bisa menambahn ekonomi keluarga dan nambah
pengalaman.

3. Apa manfaat yang anda dapat setelah mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Saget nambah gizi keluarga, saget mbantu ekonomi keluarga, nambah
wawasan.
Bisa menambah gizi keluarga, bisa membantu ekonomi keluarga,
menambah wawasan.

4. Apa dampak setelah adanya Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Dampake saget mbantu ekonomi keluarga.
Dampaknya bisa membantu ekonomi keluarga.

5. Apakah keuntungan anda setelah mengikuti kegiatan-kegiatan Kelompok
Wanita Tani (KWT) menambah penghasilan keluarga?
Saget menghemat pengeluaran mbak.
Bisa menghemat pengeluaran mbak.
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C. Peranan Anggota Kelompok  Wanita Tani (KWT)
6. Sebagai seorang istri, apa saja yang anda lakukan sehari-hari dalam

keluarga?
Gaweane nggeh ngopeni keluarga mbak
Kerjaannya mengurus keluarga mbak.

7. Berapa jumlah anak anda? Berapa usianya?
Anak kulo 2, sing no 1 umure 4,5 tahun ingkang no 2 umure 2,5 tahun
Anak saya 2, yang pertama umurnya 4,5 tahun yang kedua umurnya 2,5
tahun.

8. Apakah anda melakukan semua tugas rumah tangga sendiri?
Nggih mbak, kulo kiyambak
Iya mbak, saya sendiri.

9. Apa saja kegiatan anda di rumah?
Resik-resik omah, ngumbai, masak, momong anak
Bersih-bersih rumah, nyuci, masak, mengasuh anak.

10. Apakah anda selalu mempersiapkan semua keperluan untuk keluarga
anda?
Nggih nyiapke mbak
Iya menyiapkan mbak.

11. Apa saja tanggung jawab anda sebagai ibu rumah tangga?
Tanggung jawabe kulo ngopeni keluarga mbak
Tanggung jawab saya mengurus keluarga mbak.

12. Apa saja kegiatan yang anda ikuti di masyarkat?
Pengajian, kumpulan PKK, arisan
Pengajian, pertemuan PKK, arisan.

13. Kapan pertemuan rutin Kelompok Wanita Tani (KWT) dilaksanakan?
Sebulan seklai mbak, setiap tanggal 19
Sebulan sekali mbak, setiap tanggal 19.

14. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada pertemuan rutin tersebut?
Kegiatane nggih enten simpan pinjam, arisan, penyluhan
Kegiatannya ya ada simpan pinjam, arisan, penyuluhan.
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15. Kegiatan apa saja yang ada di Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Beternak ayam, budidaya lele, pemanfaatan pekarangan rumah, produksi
makanan kecil, masak
Beternak ayam, budidaya lele, pemanfaatan pekarangan rumah, produksi
makanan kecil, masak, arisan, simpan pinjam.

16. Materi apa saja yang anda dapat selama mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Kathah materine mbak
Banyak materinya mbak.

17. Bagaimana perasaan anda selama mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Perasaane kulo nggeh seneng-seneng mawon mbak
Perasaan saya ya senang mbak.

18. Perubahan apa yang anda rasakan setelah mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Saget cukupi kebutuhan gizi keluarga mbak.
Bisa mencukupi kebutuhan gizi keluarga mbak.

19. Apakah kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani (KWT) sesuai
dengan kebutuhan anda?
Nggih sesuai mbak
Iya sesuai mbak.

D. Kesejahteraan Keluarga
20. Apakah suami anda bekerja? Jika iya, apa pekerjaan suami anda?

Nggih nyambut damel mbak. Nyambut damel wiraswasta
Iya kerja mbak, kerja wiraswasta.

21. Berapa pendapatan rata-rata suami anda perhari atau perbulan?
Pendapatane mboten mesti mbak
Pendapatannya tidak pasti mbak.

22. Apakah keuntungan dari kegiatan-kegiatan KWT dapat menambah
penghasilan keluarga anda?
Nggeh saget nambah penghasilan mbak.
Iya bisa menambah penghasilan mbak.
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23. Apakah pendapatan anda dan suami cukup untuk memenuhi kebuthan
sehari-hari?

Alhamdulillah cukup mbak
Alhamdulillah cukup mbak.

24. Apakah ada penghasilan lainnya selain pekerjaan anda dan suami?
Nggeh saking hasil Kelompok Wanita Tani niku mbak.
Ya dari hasil Kelompok Wanita Tani (KWT) itu mbak.

25. Berapa frekuensi pola makan setiap harinya?
Sedinten ping kaleh mbak
Sehari dua kali mbak

26. Bagaimana pemenuhan gizi makan sehari-hari dalam keluarga anda?
Pemunuhan gizi saking hasil kegitan Kelompok Wanita Tani (KWT) niku
mbak, kados lele kaleh sayuran

27. Jika ada anggota keluarga ada yang sakit, bagaimana cara anda melakukan
pengobatan?
Nak enten sing sakit nggeh kulo beto teng puskesmas mbak
Kalau ada yang sakit ya saya bawa ke puskesmas mbak

28. Bagaiman pemenuhan kebutuhan pakaian keluarga sehari-hari?
Tumbas pakaian nggeh pas bodho mbak.
Beli pakaian ya pas lebaran mbak.

29. Menurut anda, seberapa penting peranan orang tua untuk pendidikan anak?
Penting mbak, wong tuo ingkang paling penting maringi pendidikan
wonten keluarga.
Penting mbak, orang tua yang paling penting memberikan pendidikan di
keluarga.

30. Apa saja yang sudah anda lakukan untuk pendidikan anak anda dalam
keluarga?
Ngajari anak toto kromo mbak.
Mengajari anak tata krama.

31. Bentuk pendidikan apa yang anda terapkan dalam keluarga?
Nggih kulo ajari pendidikan tata kromo, kedisiplinan, pendidikan agama.



98

Ya saya menagjari pendidikan tata krama, kedisiplinan, pendidikan agama.

32. Bagaimana cara anda mengajarkan tentang agama kepada keluarga?
Ingkang paling penting nggih ngajari sholat lan ngaji niku mbak.
Yang paling penting ya ngajari sholat dan mengaji mbak.

33. Berapa kali pembelian perabot rumah tangga pertahun?
Mboten mesti mbak
Tidak pasti mbak.

34. Berapa biaya rata-rata untuk pembelian perabot rumah tangga pertahun?
Apakah anda memiliki sarana transportasi pribadi bagi keluarga? Jika iya,
berapa jumlahnya dan apa jenisnya?
Gadah mbak, motor setunggal
Punya mbak, motor setunggal.

35. Apa yang anda lakukan untuk rekreasi bersama keluarga?
Rekreasi cukup teng griyo mbak, saget kumpul kaleh keluarga.
Rekreasi cukup di rumah mbak, bisa kumpul sama keluarga.

E. Faktor yang Mempengaruhi Kesejahateraan Keluarga
36. Menurut pendapat anda, bagaimanakah keluarga yang sejahtera itu?

Keluarga ingkang kebutuhan sandang, pangan, papan tercukupi
Keluarga yang kebutuhan sandang, pangan, papan tercukupi.

37. Menurut anda, apakah keluarga anda sudah sejahtera?
Nggih sampun mbak, sing penting niku kebutuhan sandang, pangan,
papan mpun nyukupi.
Iya sudah mbak, yang penting itu kebutuhan sandang, pangan, papan
sudah tercukupi.

38. Apakah kondisi ekonomi mempengaruhi kesejahteraan keluarga anda?
Nggih jelas mempengaruhi mbak.
Iya jelas mempengaruhi mbak.

39. Apakah penghasilan anda dan suami anda cukup untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari?
Cukup mbak.
Cukup mbak.
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40. Apa kendala yang anda hadapi dalam meningkatkan kesejahteraan
keluarga?
Kendalanipun saking faktor ekonomi mbak, pendapatan keluarga mboten
mesti.
Kendalanya dari faktor ekonomi mbak, pendapatan keluarga tidak tetap.
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A. Identitas Responden
1. Nama : Puryani
2. Umur : 30 Tahun
3. Pendidikan : SMP
4. Agama : Islam

B. Persepsi tentang Kelompok Wanita Tani (KWT)
1. Apakah anda mengikuti kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT)? jika iya,

bagaimana persepsi anda tentang Kelompok Wani Tani (KWT)?
Kulo ngikuti mbak. Kegiatan-kegiatan teng KWT kathah saget damel
nambah pengalaman.
Saya mengikuti mbak. Keiatan-kegiatan di KWT banyak bisa untuk
menambah penghasilan.

2. Bagaimana menurut anda kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani
(KWT)?
Kegiatan teng KWT bermanfaat sanget mbak, kathah ilmu-ilmu ingkang
dereng kulo ngertosi sakniki dadi ngertos.
Kegiatan di KWT bermanfaat sekali mbak, banyak ilmu-ilmu yang belum
saya tau sekarang jadi mengerti.

3. Apa manfaat yang anda dapat setelah mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Kathah manfaat saking kegiatan KWT mbak. Salah setunggale saget
manfaatke lahan kosong ing griyo kulo. Hasile saget dimasak kiyambak.
Banyak manfaat dari kegiatan KWT mbak. Salah satunya bisa
memanfaatkan lahan kosong di rumah saya. Hasilnya bisa dimasak sendiri.

4. Apa dampak setelah adanya Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Sakniki gadah punya kebun sayur lan hasile saget dimanfaatke kiyambak.
Sekarang punya kebun sayur dan hasilnya bisa dimanfaatkan sendiri.

5. Apakah keuntungan anda setelah mengikuti kegiatan-kegiatan Kelompok
Wanita Tani (KWT) bisa menambah penghasilan keluarga?
Saget  ngirit mboten blonjo sayur.
Bisa ngirit tidak belanja sayur.

C. Peranan Anggota Kelompok  Wanita Tani (KWT)
6. Sebagai seorang istri, apa saja yang anda lakukan sehari-hari dalam

keluarga?
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Saben dinten kulo nggeh ngopeni anak bojo niku mbak.
Setiap hari sayya ya mengurus anak dan suami mbak.

7. Berapa jumlah anak anda? Berapa usianya?
Anak kulo kaleh mbak, ingkang no 1 10 tahun ingkang no kaleh 6 tahun.
Anak saya 2 mbak, yang no 1 10 tahun yang no 2 6 tahun.

8. Apakah anda melakukan semua tugas rumah tangga sendiri?
Nggeh kulo kiyambak mbak, niku sampun tugas kulo.
Ya saya sendiri mbak, itu sudah tugas saya.

9. Apa saja kegiatan anda di rumah?
Sedoyo urusan rumah tangga niku sampun dadikegiatan kulo saben
dinten.
Semua urusan rumah tangga itu sudah menjadi kagiatan saya sehari-hari.

10. Apakah anda selalu mempersiapkan semua keperluan untuk keluarga
anda?
Nggeh mbak kulo mesti nyiapkae.
Iya mbak saya selalu menyiapka.

11. Apa saja tanggung jawab anda sebagai ibu rumah tangga?
Tanggungjawab kulo ngopeni anak bojo.
Tanggung jawab saya mengurus anak dan suami.

12. Apa saja kegiatan yang anda ikuti di masyarkat?
Kados ibu-ibuk liyane mbak, kumpulan PKK, pengajian, arisan, nggeh
niku paling mbak.
Seperti ibu-ibu yang lainnya mbak, pertemuan PKK, pengajian, arisan, ya
paling itu mbak.

13. Kapan pertemuan rutin Kelompok Wanita Tani (KWT) dilaksanakan?
Pertemuan rutin KWT niku setiap tanggal 19 mbak.
Pertemuan rutin KWT itu setiap tanggal 19 mbak.

14. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada pertemuan rutin tersebut?
Kathah mbak. Diskusi kaleh anggota, arisan, simpan pinjam. Taseh
kathah mbak mboten kulo sebutke setunggal-setunggal.
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Banyak mbak. Diskusi sama anggota, arisan, simpan pinjam. Masih
banyak mbak tidak saya sebutkan satu persatu.

15. Kegiatan apa saja yang ada di Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Enten simpan pinjam kagem anggota, ternak ayam, masak-masak, nandur
sayur.
Ada simpan pinjam untuk anggota, ternak ayam, masak-msak, menanam
sayur.

16. Materi apa saja yang anda dapat selama mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Tentang ternak ayam ingkang sae pripun, budidaya lele, niku pelatihnya
saking PPL.
Tentang ternak ayam yang bagus ituyang bagaimana, budidaya lele, itu
pelatihnya dari PPL.

17. Bagaimana perasaan anda selama mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Seneng mbak.
Seneng mbak,

18. Perubahan apa yang anda rasakan setelah mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Saget damel perbaikan gizi keluarga kulo mbak.
Bisa untuk perbaikan gizi keluarga saya mbak.

19. Apakah kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani (KWT) sesuai
dengan kebutuhan anda?
Alhamdulillah sampun sesuai mbak.
Alhamdulillah sudah sesuai mbak.

D. Kesejahteraan Keluarga
20. Apakah suami anda bekerja? Jika iya, apa pekerjaan suami anda?

Nyambut damel mbak. Nyambut ndamele teng saben.
Kerja mbak. Kerjanya di sawah.

21. Berapa pendapatan rata-rata suami anda perhari atau perbulan?
Mboten mesti mbak.
Tidak pasti mbak.
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22. Apakah keuntungan dari kegiatan-kegiatan KWT dapat menambah
penghasilan keluarga anda?
Saget nambah penghasilan lan pengalaman mbak.
Bisa menambah penghasilan dan pengalaman mbak.

23. Apakah pendapatan anda dan suami cukup untuk memenuhi kebuthan
sehari-hari?
Cukup mbak. Sing penting mpun saget maem ngonten mawon sampun
seneng.
Cukup mbak. Yang penting sudah bisa makan itu saja sudah senang.

24. Apakah ada penghasilan lainnya selain pekerjaan anda dan suami?
Mboten enten mbak.
Tidak ada mbak.

25. Berapa frekuensi pola makan setiap harinya?
Sedinten ping 3 mbak. Esok, awan, bengi.
Sehari 3 kali mbak. Pagi, siang, malam.

26. Bagaimana pemenuhan gizi makan sehari-hari dalam keluarga anda?
Saking hasil nanem sayur niku kulo saget menuhi gizi keluarga kulo mbak.
Dari hasil menanam sayur itu saya bisa memenuhi gizi keluarga saya
mbak.

27. Jika ada anggota keluarga ada yang sakit, bagaimana cara anda melakukan
pengobatan?
Kulo beto ting bidan ingkang caket kaleh griyo kulo mbak.
Saya bawa ke bidan yang dekat dengan rumah saya mbak.

28. Bagaiman pemenuhan kebutuhan pakaian keluarga sehari-hari?
Alhamdulillah sampun cukup mbak damel ganti saben dinone.
Alhamdulillah sudah cukup mbak untuk ganti setiap harinya.

29. Menurut anda, seberapa penting peranan orang tua untuk pendidikan anak?
Nak mboten enten wong tuo anak nggeh mboten ngertos pendidikan mbak.
Kalau tidak ada orang tua anak ya tidak tau pendidikan mbak.

30. Apa saja yang sudah anda lakukan untuk pendidikan anak anda dalam
keluarga?
Nggeh nyekolahke anak niku mbak.
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Ya menyekolahkan anak itu mbak.

31. Bentuk pendidikan apa yang anda terapkan dalam keluarga?
Nggih kulo ajari pendidikan tata kromo, kedisiplinan, pendidikan agama.
Ya saya menagjari pendidikan tata krama, kedisiplinan, pendidikan agama.

32. Bagaimana cara anda mengajarkan tentang agama kepada keluarga?
Nggih ngajari sholat lan ngaji niku mbak.
Ya ngajari sholat dan mengaji mbak.

33. Berapa kali pembelian perabot rumah tangga pertahun?
Nak mboten butuh nggeh mboten tumbas mbak.
Kalau tidak butuh ya tidak beli mbak.

34. Apakah anda memiliki sarana transportasi pribadi bagi keluarga? Jika iya,
berapa jumlahnya dan apa jenisnya?
Mboten gadah mbak.
Tidak punya mbak.

35. Apa yang anda lakukan untuk rekreasi bersama keluarga?
Mersani TV sareng-sareng kaleh keluarga niku nggeh mppun hiburan
mbak.
Nonton TV baeng-bareng sama keluarga itu ya sudah hiburan mbak.

E. Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga
36. Menurut pendapat anda, bagaimanakah keluarga yang sejahtera itu?

Keluarga sejahtera niku, keluarga ingkang kecukupan segalane.
Keluarga sejahtera itu, keluarga yang tercukupi segalanya.

37. Menurut anda, apakah keluarga anda sudah sejahtera?
Alhamdulillah sampun mbak.
Alhamdulillah sudah mbak.

38. Apakah kondisi ekonomi mempengaruhi kesejahteraan keluarga anda?
Nggeh nggeh mbak.
Ya iya mbak.

39. Apakah penghasilan anda dan suami anda cukup untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari?
Alhamdulillah cukup mbak, saget  damel maem wong sak omah.
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Alhamdulillah cukup mbak, bisa untuk makan orang satu rumah.

40. Apa kendala yang anda hadapi dalam meningkatkan kesejahteraan
keluarga?
Bojo kulo nyambut damel dados tani, pendapatan nggeh mboten tetep,
niku masalahe mbak.
Suami saya kerja sebagai petani, pendapatan tidak tetap, niku masalahnya
mbak.
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A. Identitas Responden
1. Nama : Sri Wahyuni
2. Umur : 42 Tahun
3. Pendidikan : SD
4. Agama : Islam

B. Persepsi tentang Kelompok Wanita Tani (KWT)
1. Apakah anda mengikuti kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT)? jika iya,

bagaimana persepsi anda tentang Kelompok Wani Tani (KWT)?
Nggeh mbak. Dari pada nganggur teng griyo. Kathah kegiatan teng KWT
mbak.
Iya mbak. Dari pada nagnggur di rumah. Banyak kegiatan di KWT mbak.

2. Bagaimana menurut anda kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani
(KWT)?
Kegiatane bermanfaat kagem kebutuhan sehari-hari mbak.
Kegiatannya bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari mbak.

3. Apa manfaat yang anda dapat setelah mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Manfaatipun saget ngurangi pengeluaran damel belanjo mbak.
Manfaatnya bisa mengurangi pengeluaran untuk belanja mbak.

4. Apa dampak setelah adanya Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Saget ngingu ayam lan nanem sayur kiyambak mbak.
Bisa ternak ayam dan menanam sayur sendiri mbak.

5. Apakah keuntungan anda setelah mengikuti kegiatan-kegiatan Kelompok
Wanita Tani (KWT) bisa menambah penghasilan keluarga?
Saget nambah pengetahuan mbak.
Bisa nambah pengetahuan mbak.

C. Peranan Anggota Kelompok  Wanita Tani (KWT)
6. Sebagai seorang istri, apa saja yang anda lakukan sehari-hari dalam

keluarga?
Kados ibu-ibu liyane mbak, ngopeni omah, anak lan bojo mbak.
Seperti ibi-ibu liyane mbak. Mengurus rumah, anak dan suami mbak.

7. Berapa jumlah anak anda? Berapa usianya?
Setunggal mbak, umure 11 tahun.



107

Satu mbak, umurnya 11 tahun.
8. Apakah anda melakukan semua tugas rumah tangga sendiri?

Nggeh kiyambak mbak kadang diewangi anak.
Ya sendiri mbak kadang di bantu anak.

9. Apa saja kegiatan anda di rumah?
Resik-resik omah, masak, ngumbai, ngopeni ternak, ngopeni bojo lan anak
mbak.
Bersih-sersih rumah, masak, mencuci, mengurus ternak, mengurus suami
dan anak mbak.

10. Apakah anda selalu mempersiapkan semua keperluan untuk keluarga anda?
Nggeh kulo siapke mbak. Sinten maleh nak mboten kulo ingkang nyiapke.
Iya saya siapkan mbak. Siapa lagi kalo tidak saya yang menyiapkan.

11. Apa saja tanggung jawab anda sebagai ibu rumah tangga?
Tanggung jawabe nggeh nyiapke kebutuhan keluarga kulo mbak.
Tanggung jawabnya ya nyiapke kebutuhan keluarga saya mbak.

12. Apa saja kegiatan yang anda ikuti di masyarkat?
Nggeh kados pertemuan rutin PKK, pengajian, gotong royong mbak.
Ya seperti pertemuan rutin PKK, pengajian, gotong royong mbak.

13. Kapan pertemuan rutin Kelompok Wanita Tani (KWT) dilaksanakan?
Sebulan sepindah setiap tanggal 19 mbak.
Sebulan sekali setiap tanggal 19 mbak.

14. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada pertemuan rutin tersebut?
Arisan, simpan pinjam, penyuluhan saking PPL.
Arisan, simpan pinjam, penyuluhan dari PPL.

15. Kegiatan apa saja yang ada di Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Kegiatane kathah mbak. Ternak ayam lan kambing, budidaya lele,
pelatihan masak, nandur sayuran.
Kegiatannya mabnyak mbak. Ternak ayam dan kambing, bididaya lele,
pelatihan memasak, menanam sayuran.

16. Materi apa saja yang anda dapat selama mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
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Materine ingkang enten hubungane kaleh pertanian, peternakan, lan
perikanan mbak.
Materinya yang ada hubungannya dengan pertanian, peternakan dan
perikanan mbak.

17. Bagaimana perasaan anda selama mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Perasaan kulo seneng mbak, kathah manfaat ingkang kulo angsal.
Perasaan saya senang mbak, banyak manfaat yang saya dapat.

18. Perubahan apa yang anda rasakan setelah mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Saget ngurangi pengeluaran keluarga mbak.
Bisa untuk mengurangi pengeluaran keluarga mbak.

19. Apakah kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani (KWT) sesuai dengan
kebutuhan anda?
Kegiatane sampun sesuai kaleh kebutuhan kulo mbak.
Kegiatannya sudah sesuuai dengan kebutuhan saya mbak.

D. Kesejahteraan Keluarga
20. Apakah suami anda bekerja? Jika iya, apa pekerjaan suami anda?

Nggeh kerjo mbak, kerjone tani mbak.
Ya kerja mbak, kerjanya petani mbak.

21. Berapa pendapatan rata-rata suami anda perhari atau perbulan?
Mboten mesti mbak, sing penting saget ncukupi damel maem mbak.
Tidak pasti mbak, yang penting bisa mencukupi untuk makan mbak.

22. Apakah keuntungan dari kegiatan-kegiatan KWT dapat menambah
penghasilan keluarga anda?
Saking hasil KWT keuntunganne nggeh saget ngurangi pengeluaran
keluarga mbak.
Dari hasil KWT keuntungannya bisa untuk mengurangi pengeluaran
keluarga mbak.

23. Apakah pendapatan anda dan suami cukup untuk memenuhi kebuthan
sehari-hari?
Alhamdulillah cukup mbak.
Alhamdulillah cukup mbak.
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24. Apakah ada penghasilan lainnya selain pekerjaan anda dan suami?
Mboten mbak. Penghasilan keluarga kulo nggih saking hasil kegiatan teng
KWT niku kaleh penghsilane keluarga kulo.
Tidak mbak. Penghasilan keluarga saya ya dari hasil kegiatan di KWT itu
dan penghasilannya suami saya.

25. Berapa frekuensi pola makan setiap harinya?
Ping 3 mbak. Esok, awan, bengi.
3 kali mbak. Pagi, siang, malam.

26. Bagaimana pemenuhan gizi makan sehari-hari dalam keluarga anda?
Sampun tercukupi mbak. Saking hasil KWT saget menuhi gizi keluarga
kulo.
Sudah tercukupi mbak. Dari hasil KWT bisa memenuhi gizi keluarga saya.

27. Jika ada anggota keluarga ada yang sakit, bagaimana cara anda melakukan
pengobatan?
Kulo beto teng bidan wonten caket griyo kulo mbak.
Saya bawa ke bidan yang ada di dekat rumah saya mbak.

28. Bagaiman pemenuhan kebutuhan pakaian keluarga sehari-hari?
Sampun cukup damel gonta ganti saben dintene mbak.
Sudah cukup untuk ganti-ganti setiap harinya mbak.

29. Menurut anda, seberapa penting peranan orang tua untuk pendidikan anak?
Penting mbak, wong tuo ingkang paling penting ngajarke pendidikan teng
anak.
Penting mbak, orang tua yang paling penting mengajarkan pendidikan
kepada anak.

30. Apa saja yang sudah anda lakukan untuk pendidikan anak anda dalam
keluarga?
Nyekolahke anak kulo mbak.
Menyekolahkan anak saya mbak.

31. Bentuk pendidikan apa yang anda terapkan dalam keluarga?
Kulo warahi sopan santun mbak.
Saya ajarkansopan santun mbak.

32. Bagaimana cara anda mengajarkan tentang agama kepada keluarga?
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Nggeh kulo ajari sholat kalian ngaji mbak.
Ya saya sholat dan mengaji mbak.

33. Berapa kali pembelian perabot rumah tangga pertahun?
Tumbas perabotan menawi butuh nembe tumbas mbak.
Beli perabotannya kalau membtuhkan baru beli mbak.

34. Apakah anda memiliki sarana transportasi pribadi bagi keluarga? Jika iya,
berapa jumlahnya dan apa jenisnya?
Gadah setunggal  mbak.
Punya satu mbak.

35. Apa yang anda lakukan untuk rekreasi bersama keluarga?
Rekreasine namung kumpul kaleh keluarga teng griyo mbak.
Rekreasinya Cuma kumpul sama keluarga di rumah mbak.

E. Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga
36. Menurut pendapat anda, bagaimanakah keluarga yang sejahtera itu?

Keluarga ingkang cukup sedoyone mbak.
Keluarga yang tercukupi semuanya mbak.

37. Menurut anda, apakah keluarga anda sudah sejahtera?
Nggeh ngeten niki mbak, sing penting kebutuhan sandang, pangan, papan
sampun tercukupi.
Ya begini ini mbak, yang penting kebutuhan sandang, pangan, papan
sudah tercukupi.

38. Apakah kondisi ekonomi mempengaruhi kesejahteraan keluarga anda?
Nggeh mempengaruhi mbak, menawi ekonomi kurang kesejahteraan
keluargane nggeh kurang.
Ya mempengaruhi mbak, kalau ekonomi kurang kesejahteraan keluarga
juga kurang.

39. Apakah penghasilan anda dan suami anda cukup untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari?
Dicukup-cukupke mbak, kadang nggeh kurang.
Dicukup-cukupkan mbak, kadang juga masih kurang.

40. Apa kendala yang anda hadapi dalam meningkatkan kesejahteraan
keluarga?
Kendalane masalah ekonomi mbak.
Kendalanya masalah ekonomi mbak.
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A. Identitas Responden
1. Nama : Ninik Susanti
2. Umur : 30 Tahun
3. Pendidikan : D I
4. Agama : Islam

B. Persepsi tentang Kelompok Wanita Tani (KWT)
1. Apakah anda mengikuti kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT)? jika iya,

bagaimana persepsi anda tentang Kelompok Wani Tani (KWT)?
Nggeh saya nderek sedoyo kegiatan wonten KWT mbak. KWT niku
kegiatan damel ibu-ibu kangge ngisi waktu kosong.
Iya mbak saya mengikuti semua kegiatan di KWT mbak. KWT niku
kegiatan untuk ibu-ibu untuk mengisi waktu kosong.

2. Bagaimana menurut anda kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani
(KWT)?
Kegiatan-kegiatane bagus mbak, sangat bermanfaat untuk anggotanya.
Kegiatan-kegiatannya bagus mbak, sangat bermanfaat untuk anggotanya.

3. Apa manfaat yang anda dapat setelah mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Manfaate nggeh saget menuhi kebutuhan sehari-hari mbak.
Manfaatnya ya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mbak.

4. Apa dampak setelah adanya Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Dampakipun saget mbantu ekonomi keluarga lan ngewangi bojo mbak.
Dampaknya bisa membantu ekonomi keluarga dan membantu suami
mbak.

5. Apakah keuntungan anda setelah mengikuti kegiatan-kegiatan Kelompok
Wanita Tani (KWT) bisa menambah penghasilan keluarga?
Keuntungane saget ngurangi kebutuhan saben dinten kalian saget nambah
gizi kagem nambah gizi keluarga.
Keuntungannya bisa mengurangi kebutuhan setiap hari dan bisa
menambah fizi untuk keluarga.

C. Peranan Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT)
6. Sebagai seorang istri, apa saja yang anda lakukan sehari-hari dalam

keluarga?
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Bendinten resik-resik, ngumbai, masak, ngopeni anak mbak. Nek sampun
rampungan ngopeni ternak lan tanaman mbak.
Setiap hari bersih-bersih, nyuci, masak mengurus anak mbak. Kalau sudah
selesai semua ya mengurus ternak dan tanaman mbak.

7. Berapa jumlah anak anda? Berapa usianya?
Anak kulo 2 mbak. Ingkang nomer 1 umur 10 tahun ingkang nomer kaleh
umur 6 tahun mbak.
Anak saya 2 mbak. Yang nomer 1 umur 10 tahun yang nomer 2 umur 6
tahun.

8. Apakah anda melakukan semua tugas rumah tangga sendiri?
Kulo ngrampungke kerjaan rumah kiyambak mbak.
Saya menyelesaikan pekerjaan rumah sendiri mbak.

9. Apa saja kegiatan anda di rumah?
Ting ngomah nggeh kados ibu-ibu liyane mbak, ngrampungi gawean teng
griyo.
Di rumah ya seperti ibu-ibu lainnya mbak, menyelesaikan pekerjaan di
rumah.

10. Apakah anda selalu mempersiapkan semua keperluan untuk keluarga
anda?
Nggeh mbak, kulo kiyambak ingkang nyiapke keperluane keluarga kulo.
Keperluane anak lan bojo.
Iya mbak, saya sendiri yang menyiapkan keperluan keluarga saya.
Keperluannya anak dan suami.

11. Apa saja tanggung jawab anda sebagai ibu rumah tangga?
Tanggung jawabe kulo nggeh ngrampungi gawean teng griyo kalian
nyiapke kebutuhane anak lan bojo.
Tanggung jawab saya ya menyelesaikan pekerjaan di rumah dan
menyiapkan kebutuhannya anak dan suami.

12. Apa saja kegiatan yang anda ikuti di masyarkat?
Kegiatan KWT, pertemuan rutin PKK, pengajian, gotong royong, arisan
mbak.
Kegiatn KWT< pertemuan rutin PKK, pengajian, gotong royong, arisan
mbak.

13. Kapan pertemuan rutin Kelompok Wanita Tani (KWT) dilaksanakan?
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Pertemuanipun setiap tanggal 19 mbak.
Pertemuannya setiap tanggal 19 mbak.

14. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada pertemuan rutin tersebut?
Kegiatanne nggeh enten simpan pinjam, arisan, diskusi, penyuluhan mbak.
Kegiatannya ya ada simpan pinjam, arisan, diskusi, penyuluhan mbak.

15. Kegiatan apa saja yang ada di Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Kathah mbak. Kados arisan, simpan pinjam, beternak, budidaya lele,
pembuatan demplot, produksi makanan.
Banyak mbak. Seperti arisan, simpan pinjam, beternak, budidaya lele,
pembuatan demplot, produksi makanan.

16. Materi apa saja yang anda dapat selama mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Kathah mbak materine. Materinipun ingkang bermanfaat kagem anggota
KWT.
Banyak mbak materinya. Meterinya yang bermanfaat untuk anggota KWT.

17. Bagaimana perasaan anda selama mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Seneng mbak, teng KWT kathah angsal pengetahuan lan kathah kegiatane.
Senang mbak, di KWT banyak mendapat pengetahuan dan banyak
keguiatannya.

18. Perubahan apa yang anda rasakan setelah mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Perubahanipun, riyen mboten saget budidaya lele sakniki saget, hasile
saget damel gizi keluarga kulo mbak.
Perubanhannya, dulu tidak bisa budidaya lele sekarang bisa, hasilnya bisa
untuk gizi keluarga saya mbak.

19. Apakah kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani (KWT) sesuai
dengan kebutuhan anda?
Sesuai mbak. Saget mbantu menuhi kebutuhan keluarga kulo.
Sesuai mbak. Bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga saya.

D. Kesejahteraan Keluarga
20. Apakah suami anda bekerja? Jika iya, apa pekerjaan suami anda?

Nyambut damel mbak. Nyambut damel serabutan.
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Kerja mbak. Kerja serabutan.

21. Berapa pendapatan rata-rata suami anda perhari atau perbulan?
Biasane nggeh 15 ewu tekan 20 ewu mbak.
Biasanya ya 15 ribu sampai 20 ribu mbak.

22. Apakah keuntungan dari kegiatan-kegiatan KWT dapat menambah
penghasilan keluarga anda?
Keuntunganne nggeh saget mbantu ekonomi keluarga lan nambah
pengetahuan mbak.
Keuntungannya ya bisa membantu ekonomi keluarga dan menambah
pengetahuan mbak.

23. Apakah pendapatan anda dan suami cukup untuk memenuhi kebuthan
sehari-hari?
Nggeh di cukup-cukupke mbak.
Ya di cukup-cukupin mbak.

24. Apakah ada penghasilan lainnya selain pekerjaan anda dan suami?
Paling nggeh kulo saget mbantu suami saking hasil KWT mbak.
Paling ya saya bisa membantu suamidari hasil KWT mbak.

25. Berapa frekuensi pola makan setiap harinya?
Sedinten ping 3 mbak. esok, awan, bengi.
Sehari 3 kali mbak. Pagi, siang, malam.

26. Bagaimana pemenuhan gizi makan sehari-hari dalam keluarga anda?
Alhamdulillah pemenuhan gizi sampun tercukupi mbak.
Alhamdulillah pemenuhan gizi sudah tercukupi mbak.

27. Jika ada anggota keluarga ada yang sakit, bagaimana cara anda melakukan
pengobatan?
Menawi enten ingkang gerah kulo beto teng puskesmas utawi bidan mbak.
Kalau ada yang sakit saya bawa ke puskesmas atau bidan mbak.

28. Bagaiman pemenuhan kebutuhan pakaian keluarga sehari-hari?
Alhamdulillah sampun tercukupi mbak. Sing penting saget damel gonta
ganti saben dinane.
Alhamdulillah sudah tercukupi mbak. Yang penting bisa untuk ganti setiap
harinya.
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29. Menurut anda, seberapa penting peranan orang tua untuk pendidikan anak?
Nggeh penting mbak, nek mboten wong tuo sinten maleh ingkang ngajarke
pendidikan teng anak.
Ya penting mbak, kalau tidak orang tua siapa lagi mbak untuk
memberikan pendidikan kepada anak.

30. Apa saja yang sudah anda lakukan untuk pendidikan anak anda dalam
keluarga?
Kulo sampun nyekolahke anak, teng griyo anak kulo nggeh kulo didik toto
kromo lan kedisiplinan.
Saya sudah menyekolahkan anak, di rumah anak saya juga saya didik tata
krama dan kedisiplinan.

31. Bentuk pendidikan apa yang anda terapkan dalam keluarga?
Teng griyo kulo ajari sopan santun, toto kromo, kedisiplinan mbak.
Di rumah saya ajari sopan santun, tata krama, kedisiplinan mbak.

32. Bagaimana cara anda mengajarkan tentang agama kepada keluarga?
Kulo warahi anak kulo sholat 5 wektu kanti tepat waktu mbak kalian kulo
ajari ngaji.
Saya ajari anak saya sholat 5 waktu tepat waktu mbak dan saya ajari
mengaji.

33. Berapa kali pembelian perabot rumah tangga pertahun?
Mboten mesti mbak. Menawi butuh kulo nembe tumbas mbak.
Tidak pasti mbak. Kalau saya butuh saya baru beli mbak.

34. Apakah anda memiliki sarana transportasi pribadi bagi keluarga? Jika iya,
berapa jumlahnya dan apa jenisnya?
Nggeh gadah mbak, motor setunggal.
Ya saya punya mbak, motor satu.

35. Apa yang anda lakukan untuk rekreasi bersama keluarga?
Nggeh kumpul-kumpul kaleh keluarga mbak.
Ya kumpul-kumpul dengan keluarga mbak.

E. Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga
36. Menurut pendapat anda, bagaimanakah keluarga yang sejahtera itu?

Keluarga sejahtera niku keluraga ingkang kebutuhan sandang, pangan
lan papan tercukupi.
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Keluarga sejahtera itu keluarga yang kebutuhan sandang, pangan, dan
papan tercukupi.

37. Menurut anda, apakah keluarga anda sudah sejahtera?
Anggep mawon sampun mbak, sampun saget maem saben dino pakaian
nggeh sampun cukup omah nggeh sampun gadah.
Anggap saja sudah mbak, sudah bisa makan setiap hari pakaian juga sudah
cukup rumah juga sudah punya.

38. Apakah kondisi ekonomi mempengaruhi kesejahteraan keluarga anda?
Nggeh mempengaruhi to mbak.
Ya mempengaruhi mbak.

39. Apakah penghasilan anda dan suami anda cukup untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari?
Cukup mboten cukup nggeh niku penghasilane mbak, nggeh di cukup-
cukupke mbak damel kebutuhan seben dinten.
Cukup tidak cukup ya itu pengahsilannya mbak, ya di cukup-cukupin
untuk kebutuhan sehari-hari.

40. Apa kendala yang anda hadapi dalam meningkatkan kesejahteraan
keluarga?
Kendalanipun nggeh teng masalah ekonomi mbak, penghasilan mboten
tetep.
Kendalanya ya di masalah ekonomi mbak, pengahsilannya tidak tetap.
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A. Identitas Responden
1. Nama : Supriyanti
2. Umur : 35 Tahun
3. Pendidikan : SMP
4. Agama : Islam

B. Persepsi tentang Kelompok Wanita Tani (KWT)
1. Apakah anda mengikuti kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT)? jika iya,

bagaimana persepsi anda tentang Kelompok Wani Tani (KWT)?
Nggeh mbak kulo nderek KWT. KWT niku kegiatan kagem ibu-ibu wonten
bidang pertanian dan peternakan.
Iya mbak saya ikut KWT. KWT itu kegiatan untuk ibu-ibu di bidang
pertanian peternakan.

2. Bagaimana menurut anda kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani
(KWT)?
Kegiatan wonten KWT kathah mbak,
Kegiatan-kegiatannya bagus mbak, sangat bermanfaat untuk anggotanya.

3. Apa manfaat yang anda dapat setelah mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Manfaate nggeh saget menuhi kebutuhan sehari-hari mbak.
Manfaatnya ya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mbak.

4. Apa dampak setelah adanya Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Dampakipun saget mbantu ekonomi keluarga lan ngewangi bojo mbak.
Dampaknya bisa membantu ekonomi keluarga dan membantu suami
mbak.

5. Apakah keuntungan anda setelah mengikuti kegiatan-kegiatan Kelompok
Wanita Tani (KWT) bisa menambah penghasilan keluarga?
Keuntungane saget nambah pengetahuan lan penghasilan mbak.
Keuntungannya bisa menambah pengetahuan dan penghasilan mbak.

C. Peranan Anggota Kelompok  Wanita Tani (KWT)
6. Sebagai seorang istri, apa saja yang anda lakukan sehari-hari dalam

keluarga?
Nggeh ngewangi menuhi kebutuhan keluarga, ngopeni bojo lan anak,
ngopeni rumah tangga mbak.
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Ya membantu memenuhi kebutuhan keluarga, mengurus suami dan anak,
mengurus rumah tangga mbak.

7. Berapa jumlah anak anda? Berapa usianya?
2 mbak, umur 6 tahun lan bayi.
2 mbak, umur 6 tahun dan bayi.

8. Apakah anda melakukan semua tugas rumah tangga sendiri?
Nggeh kiyambak mbak.
Ya sendiri mbak.

9. Apa saja kegiatan anda di rumah?
Nggeh ngumbai, masak, resik-resik, ngopeni ternak niku mbak.
Ya nyuci, mask, bersih-bersih, mengurus ternak itu mbak.

10. Apakah anda selalu mempersiapkan semua keperluan untuk keluarga
anda?
Nggeh mbak kulo siapke mbak.
Iya mbak saya siapkan mbak..

11. Apa saja tanggung jawab anda sebagai ibu rumah tangga?
Tanggung jawabe kulo nggeh ngopeni bojo lan anak mbak.
Tanggung jawab saya ya mengurus suami dan anak mbak.

12. Apa saja kegiatan yang anda ikuti di masyarkat?
Kulo nderek pengajian, arisan, KWT mbak.
Saya mengikuti pengajian, KWT, arisan mbak.

13. Kapan pertemuan rutin Kelompok Wanita Tani (KWT) dilaksanakan?
Sebulan sepindah mbak setiap tanggal 19.
Sebulan sekali mbak setiap tanggal 19.

14. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada pertemuan rutin tersebut?
Enten simpan pinjam, arisan, penyuluhan mbak.
Ada simpan pinjam, arisan, penyuluhan mbak.

15. Kegiatan apa saja yang ada di Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Enten beternak, produksi, bercocok tanam, pelatihan mbak.
Ada beternak, produksi, bercocok tanam, pelatihan mbak.
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16. Materi apa saja yang anda dapat selama mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Materine katha mbak.
Materinya banyak mbak.

17. Bagaimana perasaan anda selama mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Perasaane nggeh seneng mbak. Saget kumpul kaleh ibu-ibu liyane.
Perasaannya senang mbak, bisa kumpul dengan ibu-ibu yang lainnya.

18. Perubahan apa yang anda rasakan setelah mengikuti kegiatan-kegiatan di
Kelompok Wanita Tani (KWT)?
Sakniki saget manfaatke hasil ternak lan hasil bercocok tanam kiyambak
mbak.
Sekarang bisa memanfaatkan hasil ternak dan bercocok tanam sendiri
mbak.

19. Apakah kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani (KWT) sesuai
dengan kebutuhan anda?
Sesuai mbak.
Sesuai mbak.

D. Kesejahteraan Keluarga
20. Apakah suami anda bekerja? Jika iya, apa pekerjaan suami anda?

Bojo kulo nyambut damel tani teng saben mbak.
Suami saya bekerja tani di sawah mbak.

21. Berapa pendapatan rata-rata suami anda perhari atau perbulan?
Paling nggeh 15 ewu niku mbak.
Paling ya 15 ribu itu mbak.

22. Apakah keuntungan dari kegiatan-kegiatan KWT dapat menambah
penghasilan keluarga anda?
Keuntunganne saget nambah pengalaman lan saget nambah penghasilan
mbak.
Keuntungannya bisa menambah pengalaman dan bisa menambah
penghasilan mbak.

23. Apakah pendapatan anda dan suami cukup untuk memenuhi kebuthan
sehari-hari?
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Namung hasile bojo kulo kadang kurang mbak, kulo mbantu saking
manfaatke hasil kegiatan KWT niku.
Kalau hasilnya suami saja kadang tidak cukup mbak, saya membantu dari
memanfaatkan hasil kegiatan KWT itu.

24. Apakah ada penghasilan lainnya selain pekerjaan anda dan suami?
Nggeh saking hasil KWT niku mbak kulo saget mbantu bojo.
Ya dari hasil KWT niku mbak saya bisa membantu suami.

25. Berapa frekuensi pola makan setiap harinya?
Ping 3 to mbak. esok, awan, sore.
3 kali to mbak. Pagi, siang, sore.

26. Bagaimana pemenuhan gizi makan sehari-hari dalam keluarga anda?
Pemenuhan gizine saget saking hasil kegiatan wonten KWT mbak.
Pemenuhan gizinya bisa dari hasil kegiatan KWT mbak.

27. Jika ada anggota keluarga ada yang sakit, bagaimana cara anda melakukan
pengobatan?
Kulo betho teng puskesmas mbak.
Saya bawa ke puskesmas mbak.

28. Bagaiman pemenuhan kebutuhan pakaian keluarga sehari-hari?
Tumbase pakaian namung pas bodho mbak.
Beli pakaiannya hanya pada saat lebaran mbak.

29. Menurut anda, seberapa penting peranan orang tua untuk pendidikan anak?
Penting mbak.wong tuo niku dados contoh damel anak.
Penting mbak. Orang tua itu sebagai contoh untuk anak.

30. Apa saja yang sudah anda lakukan untuk pendidikan anak anda dalam
keluarga?
Ngajarke boso, disiplin, sopan santun mbak.
Mengajarkan bahasa, disiplin, sopan santun mbak.

31. Bentuk pendidikan apa yang anda terapkan dalam keluarga?
Nggeh ngajari kaleh nyontohke ingkang sae kagem anak mbak.
Ya mengajarkan dan memberi contoh yang baik kepada anak mbak.

32. Bagaimana cara anda mengajarkan tentang agama kepada keluarga?
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Nggeh kulo warahi sholat lan ngaji mbak.
Ya saya ajari sholat dan mengaji mbak.

33. Berapa kali pembelian perabot rumah tangga pertahun?
Mboten mesti mbak sak butuhe niku.
Tidak pasti mbak kalau butuh saja.

34. Apakah anda memiliki sarana transportasi pribadi bagi keluarga? Jika iya,
berapa jumlahnya dan apa jenisnya?
Mboten gadah mbak.
Tidak punya mbak.

35. Apa yang anda lakukan untuk rekreasi bersama keluarga?
Rekreasine cukup teng griyo kaleh keluarga mbak.
Rekreasinya cukup dirumah sama keluarga mbak.

E. Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga
36. Menurut pendapat anda, bagaimanakah keluarga yang sejahtera itu?

Keluarga sejahtera niku nggeh sampun saget maem saben dinten,
sandangane cukup, mpun gadah omah mbak.
Keluarga sejahtera itu sudah bisa makan setiap hari, pakaian juga sudah
tercukupi, sudah punya rumah mbak.

37. Menurut anda, apakah keluarga anda sudah sejahtera?
Pripun nggeh mbak, keadaane nggeh ngeten niki nggeh mpun kulo anggep
sejahtera mbak.
Bagaimana ya mbak, keadaannya ya begini ini ya sudah saya anggap
sejahtera mbak.

38. Apakah kondisi ekonomi mempengaruhi kesejahteraan keluarga anda?
Nek ekonomi mboten cukup keluarga nggeh mboten sejahtera mbak.
Kalau ekonomi tidak cukup keluarga juga tidak bahagia mbak.

39. Apakah penghasilan anda dan suami anda cukup untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari?
Dicukup-cukupke mbak, nek misale mboten cukup nggeh dipadoske mbak.
Dicukup-cukupin mbak, kalau misalnya tidak cukup ya dicarikan lagi.

40. Apa kendala yang anda hadapi dalam meningkatkan kesejahteraan
keluarga?
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Masalah penghasilan ingkang mboten tetep mbak.
Masalah pengasilan yang tidak tetap mbak.
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Hasil Wawancara Pendukung

1. Nama : Sumarjo
2. Umur : 49 tahun
3. Pekerjaan : Kepala Desa Kadirejo
4. Pendidikan : SMA
5. Agama : Islam

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi dari keluarga anggota Kelompok Wanita
Tani (KWT) di Desa Kadirejo?
Menurut kulo, kondisi sosial ekonomi saking keluarga anggota KWT niku
menengah ke bawah mbak. Pendapatane pas-pasan.
Menurut saya, kondisi sosial ekonomi dari anggota KWT tersebut menengah
kebawah mbak. Pendapatannya pas-pasan.

2. Bagaimana pendapat anda tentang Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri
di Desa Kadirejo?
KWT Laras Asri sae, kegiatan-kegiatanne nggeh kathah saget damel
tambahan pendapatan anggotane.
KWT Laras Asri bagus , kegiatan-kegiatannya juga banyak bisa untuk
tambahan pendapatan anggotanya.

3. Bagaimana peran anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) terhadap
keluarganya?
Sak ngertose kulo perane nggeh ngurus anak kaleh bojene mbak. Kaliyan
mbantu ekonomi keluargane.
Setau saya perannya ya mengurus anak dan suami mbak. Dan juga membantu
ekonomi keluarganya.

4. Bagaiman interaksi sosial pada keluarga anggota kelompok Wanita Tani
(KWT) dengan masyarakat?
Interaksine sae mbak, anggota KWT nggeh aktif teng kegiatan masyarakat.
Interaksinya bagus mbak, anggota KWT juga aktig dalam kegiatan
masyarakat.

5. Bagaiman pendapat anda tentang peran anggota dalam kegiatan Kelompok
Wanita Tani (KWT)?
Perane anggota KWT nggeh aktif wonten sedoyo kegiatan-kegiatan KWT
mbak.
Perannya anggota KWT ya aktif di semua kegiatan-kegiatan KWT mbak.

6. Apakah kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani (KWT) sesuai dengan
kebutuhan anggotanya?

Informan pertama
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Menurut kulo sampun sesuai mbak. Hasil saking kegiatan KWT saget damel
nyukupi kebutuhan saben dintene.
Menurut saya sampun sesuai mbak. Hasil dari kegiatan KWT bisa untuk
mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

1. Nama : Kartini
2. Umur : 40 tahun
3. Pekerjaan : Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT)

Laras Asri
4. Pendidikan : SMA
5. Agama : Islam

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi dari keluarga anggota Kelompok Wanita
Tani (KWT) di Desa Kadirejo?
Kondisi sosial ekonomine anggota KWT kebanyakan menengah kebawah
mbak.
Kondisi sosial ekonominya anggota KWT kebanyakan menengah kebawah
mbak.

2. Bagaimana pendapat anda tentang Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri
di Desa Kadirejo?
Menurut kulo, kegiatan-kegiatan wonten KWT Laras asri hasile saget damel
menuhi kebutuhan sehari-hari mbak.
Menurut saya, kegiatan-kegiatan di KWT Laras Asri hasilnya bisa untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari mbak

3. Bagaimana peran anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) terhadap
keluarganya?
Perane nggeh sae mbak. Sami kados ibu-ibu liyane.
Perannya bagus mbak. Sama seperti ibu-ibu lainnya.

4. Bagaiman interaksi sosial pada keluarga anggota kelompok Wanita Tani
(KWT) dengan masyarakat?
Interaksine sae mbak, kados umume warga liyane.
Interaksinya bagus mbak, sama seperti pada umumnya warga lainnya.

5. Bagaiman pendapat anda tentang peran anggota dalam kegiatan Kelompok
Wanita Tani (KWT)?
Perane anggota KWT sae mbak.aktif lan ikut serta wonten sedoyo kegiatan.
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Perannya anggota KWT bagus mbak. Aktif dan ikut serte dalam semua
kegiatan.

6. Apakah kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani (KWT) sesuai dengan
kebutuhan anggotanya?
Sesuai mbak.kegiatan-kegiatan bermanfaat kagem anggotane.
Sesuai mbak. Kegiatan-kegiatannya bermanfaat untuk para anggotanya.

1. Nama : Juwadi
2. Umur : 65 tahun
3. Pekerjaan : Tokoh masyarakat
4. Pendidikan : SD
5. Agama : Islam

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi dari keluarga anggota Kelompok Wanita
Tani (KWT) di Desa Kadirejo?
Sak ngertose kulo kondisi sosiale menengah kebawah mbak, sebagian besar
bojone nyambut damel tani.
Setau saya kondisi sosial ekonominya menengah kebawah mbak. Sebagian
besar suaminya bekerja sebagai petani.

2. Bagaimana pendapat anda tentang Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri
di Desa Kadirejo?
Menurut kulo, KWT niku kelompok kagem ibu-ibu tani ing bidang pertanian.
Kegiatan-kegiatane bermanfaat kagem kebutuhan sehari-hari.
Menurut saya, KWT itu kelompok untuk ibu-ibu tani di bidang pertanian.
Kegiatan-kegiatannya bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Bagaimana peran anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) terhadap
keluarganya?
Kados ibu-ibu liyane, anggota KWT nggeh perane ngurusi anak lan bojone.
Sama seperti ibu-ibu lainnya, anggota KWT perannya mengurus anak dan
suaminya.

4. Bagaiman interaksi sosial pada keluarga anggota kelompok Wanita Tani
(KWT) dengan masyarakat?
Interaksine sae mbak, kados umume warga liyane.
Interaksinya bagus mbak, sama seperti pada umumnya warga lainnya.

5. Bagaiman pendapat anda tentang peran anggota dalam kegiatan Kelompok
Wanita Tani (KWT)?
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Perane sae mbak.saget mbantu ekonomi keluargane.
Perannya bagus mbak. Bisa membantu ekonomi keluarganya.

6. Apakah kegiatan-kegiatan di Kelompok Wanita Tani (KWT) sesuai dengan
kebutuhan anggotanya?
Sampun sesuai mbak. Hasile saget damel ncukupi kebutuhan sehari-hari.
Sudah sesuai mbak. Hasilnya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
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Lampiran 3

Gambar 1
Pertemuan rutin Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri

Gambar 2
Peneliti saat melakukan wawancara

Gambar 3
Pemanfaatan pekarangan milik anggota Kelompok Wanita Tani (KWT)



128

Gambar 4
Kegiatan pempuatan keripik

Gambar 5
Kegiatan ternak ayam di Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri

Gambar 6
Kegiatan budidaya leledi Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri
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