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Pemenuhan kebutuhan manusia harus sesuai dengan stratifikasi atau urutan 
kebutuhan.  Tidak semua alat pemuas kebutuhan mudah untuk didapat, karena banyak 
alat pemuas kebutuhan yang untuk mendapatkannya membutuhkan pengorbanan.  
Pengorbanan yang dilakukan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya adalah 
dengan bekerja, karena dengan bekerja manusia mendapatkan uang untuk 
dibelanjakan barang-barang maupun jasa-jasa yang diperlukan manusia sebagai alat 
pemuas kebutuhan. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1)Adakah perbedaan 
tingkat pendapatan rumah tangga perempuan pemecah batu di Kelurahan Sukorejo 
Kecamatan Gunung Pati Semarang sebelum dan sesudah melakukan usaha memecah 
batu (2) Berapa besar kontribusi yang diberikan perempuan pemecah batu di 
Kelurahan Sukorejo Semarang dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan keluarga  
Penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui perbedaan tingkat pendapatan rumah 
tangga pemecah batu di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunung Pati Semarang 
sebelum dan sesudah perempuan melakukan usaha memecah batu?  Untuk 
mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan perempuan pemecah batu dalam 
meningkatkan pemenuhan kebutuan rumah tangga  setelah melakukan usaha 
memecah batu di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Semarang.  Populasi 
dalam penelitian ini adalah perempuan pemecah batu di Kelurahan Sukorejo 
Kecamatan Gunungpati Semarang yang berjumlah 45 orang.  Berdasarkan identifikasi 
dalam populasi dan jumlah populasi kurang dari 100 dan bersifat homogen maka 
semua populasi dijadikan objek penelitian sehingga penelitian ini merupakan 
penelitian populasi.  Ada 2 ( dua )variabel dalam penelitian ini, yaitu : (1)peningkatan 
pendapatan, (2) pemenuhan kebutuhan  keluarga perempuan pemecah batu di 
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Semarang.  Alat pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan angket.  Data yang 
dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif dan teknik regresi.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pemenuhan kebutuhan keluarga di 
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Semarang dengan regresi Y = 141328,83 
+ 1,144X dan perhitungan analisis regresi diperoleh F hitung  dengan F tabel sebesar 
23,988 dengan tingkat signifikan (probabilitas) 0,00 jauh lebih kecil dari taraf 
signifikan (α) 0,05.   

 
 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat diambil beberapa 

simpulan, antara lain : (1) Dilihat dari hasil penelitian rata-rata peningkatan 
pendapatan perempuan dari usaha memecah batu di Kelurahan Sukorejo Kecamatan 
Gunungpati Semarang adalah sebesar Rp 162.555;00.  Pendapatan tertinggi sebesar 
Rp 300.000;00 dan pendapatan terendah sebesar Rp 40.000;00.  dengan uji 



determinan sebesar 0,635 atau 63,50%, sedangkan sisanya 36,50% dipengaruhi oleh 
variabel lainn dengan persamaan dari Persamaan regresi Y = 141328,83 + 1,144X 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah : Untuk mendapatkan 
penghasilan tambahan selain dari memecah batu sebaiknya perempuan pemecah batu 
belajar ketrampilan lain.       
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