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Kata Kunci : Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Di Luar Sektor Pertanian, 
Pendapatan keluarga 

Kelangsungan hidup suatu rumah tangga dapat dijaga dengan 
meningkatnya pendapatan keluarga. Ibu rumah tangga pada jaman dahulu 
hanya dianggap sebagai konco wingking suaminya. Namun seiring dengan 
kemanjuan jaman perempuan tidak sebagai konco wingking lagi namun 
sebagai konco samping yang bersama–sama dengan pria berjuang untuk 
kelangsungan ekonomi keluarga. Permasalahan yang akan dikaji dalam 
penelitian ini adalah : (1)  Adakah Pengaruh ibu rumah tangga yang bekerja 
di luar sektor pertanian  terhadap pendapatan keluarga di Desa Purwosari 
Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. (2) Seberapa besar pengaruh 
ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian terhadap 
pendapatan keluarga di Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten 
Magelang. 

Populasi penelitian ini meliputi seluruh ibu rumah tangga yang 
bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 
Kabupaten Magelang yaitu 281 orang, sampel 74 responden. Variabel 
penelitian ada dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Sebagai 
variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pendidikan (X1), jumlah anggota 
rumah tangga (X2), jam kerja non domestik (X3) dan jenis pekerjaan (X4). 
Sedangkan variabel terikatnya yaitu Pendapatan keluarga (Y). Data tentang  
pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, jam kerja non domestik , jenis 
pekerjaan dan pendapatan diperoleh  dengan menggunakan  metode angket 
dan untuk kelengkapan data–data digunakan metode dokumentasi, dan 
observasi. Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode 
analisis diskriptif persentase kemudian dianalisis dengan analisis regresi 
berganda, uji simultan dan uji parsial. 

Hasil penelitian dari analisis regresi linier berganda diperoleh   
persamaan Y = 4,412 + 1,018 X1 – 1,069 X2  + 3,27 X3 – 0,230 X4. Hasil 
analisis varians untuk regresi dipoeroleh F hitung = 17, 264 . Dengan demikian 
menunjukkan bahwa pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, jam kerja 
non domestik dan jenis pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap 
pendapatan keluarga maka hipotesis diterima. Besarnya pengaruh secara 
simultan atau bersama–sama dari pendidikan, jumlah anggota rumh 
tangga, jam kerja non domestik dan jenis pekerjaan terhadap pendapatan 
keluarga yaitu sebesar 50%, faktor lain sebesar 50% yang turut 
berpengaruh terhadap pendapatan keluarga perlu untuk diadakan 



 

penelitian seperti pendidikan suami, jenis pekerjaan suami dan lain 
sebagainya. 

Secara parsial pendidikan memberikan pengaruh sebesar 24,01%, 
jumlah anggota rumah tangga berpengaruh sebesar 6,20% , jam kerja non 
domestik perpengaruh sebesar 13,91% sedangkan jenis pekerjaan 
berpengaruh sebesar 0,92%. Sehingga disarankan untuk (1)  bagi ibu rumah 
tangga yang bekerja di luar sektor pertanian supaya mengutamakan 
pendidikan yang tinggi, keterampilan yang memadai dan pengalaman yng 
cukup.Sebab dengan pendidikan yang tinggi, keterampilan yang memadai 
dan pengalaman yang cukup maka akan memiliki daya saing yang lebih 
baik untuk memperoleh jenis pekerjaan yang lebih baik (2) Bagi keluarga 
ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian disarankan untuk 
mengikuti program keluarga berencana agar jumlah anggota rumah tangga 
lebih  terkendali.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perempuan sebagai istri dan ibu yang baik haruslah salalu patuh dan 

berada disamping suami dan anak-anak serta mendorong keberhasilan suami. 

Anggapan ini berkembang dan ikut dilanggengkan oleh pranata yang ada dalam 

masyarakat, sehingga mempengaruhi cara pandang tidak saja oleh laki-laki 

terhadap sosok perempuan, tetapi perempuan itu sendiri dalam memandang 

dirinya dan mengambil tempat dalam proses sosial dalam masyarakat. Anggapan 

tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus secara mutlak, mengingat seiring 

dengan kemajuan jaman banyak perempuan keluar rumah untuk bekerja mencari 

nafkah, demi tegaknya ekonomi rumah tangga. Pada tataran berikutnya mulai 

berkembang adanya perempuan bekerja keluar rumah karena aspirasi dan 

aktualisasi diri.  

Ibu rumah tangga Indonesia pada jaman dahulu hanya dianggap sebagai 

konco wingking yang martabatnya selalu dianggap lebih rendah dari pada kaum 

pria. Ibu rumah tangga pada waktu itu hanya boleh mengerjakan pekerjaan-

pekerjaan seperti melayani suami, merawat anak yang belum dewasa, merawat 

anggota keluarga yang lemah karena lanjut usia. Pekerjaan-pekerjaan tersebut 

dianggap sebagai kodrat kewanitaan. Ibu rumah tangga selalu dinomorduakan 

karena dianggap tidak pantas mengerjakan pekerjaan selain pekerjaan kodrati.  



 

Ada batasan antara pekerjaan pria dan wanita. Batas tersebut memisahkan 

pekerjaan pria yang tidak boleh dilakukan oleh wanita demikian pula sebaliknya, 

pekerjaan wanita tidak boleh dikerjakan oleh pria. Misalnya dibidang pertanian, 

seorang suami harus mampu mencangkul dan membajak sawah sedangkan tugas 

ibu rumah tangga adalah memasak. Tugas semacam ini sangatlah tabu jika 

ditukar. 

Namun keadaan sekarang telah berubah, ibu rumah tangga tidak sebagai 

konco wingking lagi. Ibu rumah tangga dianggap sebagai konco samping yang 

selalu siap menemani dan menggantikan pekerjaan suami bila dibutuhkan. Ibu 

rumah tangga dituntut untuk lebih berperan dalam keluarga, masyarakat dan 

negaranya. Ibu rumah tangga dituntut untuk lebih mengembangkan diri sehingga 

mampu menikmati dan memanfaatkan kesempatan aktif diluar rumah tanpa 

meninggalkan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. 

Pria dan wanita adalah sederajat yang mampu bersaing dengan 

kemampuannya. Dalam keluarga tidak ada lagi pembatasan pekerjaan bagi ayah 

dan ibu. Penentuan suatu profesi antara ayah dan ibu dapat ditentukan melalui 

musyawarah keluarga dengan dasar kemampuan. Sekarang ini tidak sedikit 

seorang laki-laki bekerja sebagai tukang masak atau koki di hotel. Begitu pula 

sering kita jumpai seorang wanita menjadi kuli pasar. 

Seiring dengan kemajuan jaman yang menuntut wanita lebih berperan aktif 

dalam mengisi kemerdekaan tanpa harus lalai terhadap tugas utamanya sebagai 

istri dan ibu. Hal ini didukung pula oleh tuntutan kebutuhan keluarga yang 

semakin meningkat. Kebutuhan tersebut misalnya kebutuhan sandang, pangan, 



 

papan, pendidikan, kesehatan. Agar kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi maka 

salah satu caranya adalah dengan ibu rumah tangga yang bekerja. 

Didukung oleh “partisipasi yang ditempatkan dalam pembangunan” yang 

selalu didengungkan sejak zaman orde baru telah turut memicu semangat para 

perempuan untuk bekerja keluar rumah. Era industrialisasi yang mulai 

dikembangkan juga mempunyai andil yang besar bagaimana perempuan 

berbondong-bondong meninggalkan sektor domestik ke dunia publik. 

Sebagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai tugas-tugas 

kemanusiaan, tanggung jawab pribadi dan sosial. Namun hendaklah keterlibatan 

kaum perempuan jangan sampai pada titik ekstrim dimana perempuan tidak mau 

lagi mengemban tugas-tugas reproduksi. Perempuan harus menilai dirinya dan 

supaya tidak dinilai sebagai pelayan laki-laki 

Pilihan ibu rumah tangga bekerja diluar rumah akan membawa berbagai 

implikasi baik sosial, ekonomi, politis dan psikologi. Dunia kerja yang selama ini 

selalu dianggap milik laki-laki sebagai dunia publik mulai mendapat penghuni 

baru yakni perempuan yang selama ini diasumsikan dunia rumahan. Dengan mulai 

maraknya ibu ruah tangga bekerja diluar rumah, menyebabkan terbentukanya 

pengalaman baru bagi kaum ibu rumah tangga sehingga mereka menjadi “sosok 

yang lain” dibandingkan sebelumnya. Oleh karena kajian tentang eksistensi 

perempuan diberbagai bidang yang telah melahirkan sosok baru tersebut 

merupakan kajian yang penting.Menurut Suroto (1992: 15) kesejahteraan keluarga 

dapat dicapai melalui penambahan pendapatan yang diperoleh dari kehidupan luar 



 

rumah tangga dan dibawa masuk dalam rumah tangga oleh anggota keluarga 

tersebut baik suami maupun istri. 

 
Pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa melalui ibu rumah tangga 

yang bekerja akan berperan terhadap kesejahteraan keluarga tersebut. Melalui ibu 

rumah tangga yang bekerja berarti terjadi penambahan pendapatan. Penambahan 

pendapatan ini dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. 

Di Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang terdapat 

354 kepala keluarga dengan 79,38% adalah keluarga yang ibu rumah tangganya 

bekerja di luar sektor pertanian yakni 281 keluarga dengan 3 keluarga janda atau 

1,06%. Sedangkan jumlah kepala keluarga yang tidak bekerja ada 9 orang atau 

2,54% dari jumlah kepala keluarga.   

Namun di Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang 

terdapat 113 rumah yang kurang layak atau 32%. Sedangkan dilihat dari tingkat 

pendidikan dari 1937 jumlah penduduk adalah sebagai berikut : 

1. Tidak tamat SD : 287 atau 14,81% 

2. Tamat SD/MI : 615 atau 31,75 % yang sedang melanjutkan 42 atau 6,28%nya. 

3. Tamat SLTP : 341 atau17,6% yang sedang melanjutkan 35 atau 10,27%nya 

4. Tamat SLTA : 223 atau 15,51% yang sedang melanjutkan 13 atau 5,82%nya. 

5. Lulusan D3/S1: 37 atau 1,91% 

Sisanya penduduk usia 0 – 13 tahun yang belum berijazah ada 434 atau 22,4%. 

(Sumber : Data dasar profil Desa Purwosari 2003) 

Dilihat dari segi kesehatan masyarakat Purwosari Kecamatan Tegalrejo 

Kabupaten Magelang masih mempunyai tingkat kesadaran tentang kesehatan yang 



 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari gaya hidup mereka yang masih 

mengesampingkan kebersihan. Misalnya masih adanya ibu hamil yang enggan 

memeriksakan kehamilannya. Adanya ibu yag meninggal saat melahirkan, serta 

masih rendahnya tingkat kesadaran untuk memeriksakan balitanya ke Posyandu. 

Data-data diatas menunjukkan adanya suatu kesenjangan antara teori dan 

fakta. Teori mengatakan bahwa melalui ibu rumah tangga yang bekerja akan 

berperan terhadap pendapatan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan keluarga 

sehingga tercapai kesejahteraan. Di Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 

Kabupaten Magelang, dari 354 kepala keluarga terdapat 281 ibu rumah tanga 

yang bekerja. Namun kesejahteraan keluarga di Desa Purwosari Kecamatan 

Tegalrejo Kabupaten Magelang belum tercapai dilihat dari segi perumahan, 

pendidikan dan kesehatan. Dari uraian kondisi tersebut diatas maka diangkat suatu 

penelitian dengan judul Pengaruh Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Di Luar 

Sektor Pertanian terhadap Pendapatan Keluarga Di Desa Purwosari  Kecamatan 

Tegalrejo Kabupaten Magelang. 

 

 1.2 Penegasan Istilah 

             Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap skripsi ini maka 

dikemukakan penjelasan sebagai berikut : 

1. Ibu Rumah Tangga yang Bekerja Di luar Sektor Pertanian 

Ibu rumah tanga yang bekerja di luar sektor pertanian adalah ibu rumah 

tangga sebagai tenaga kerja non pertanian yang bekerja diluar pekerjaan domestik 

(pekerjaan rumah tangga) dan mendapatkan  upah berupa uang maupun barang 



 

dan pekerjaan tersebut sesuai dengan nilai sosial yang berlaku di masyarakat 

dengan sub variabel :  pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, jam kerja non 

domestik dan jenis pekerjaan. 

 

2. Pendapatan  

Pendapatan dalam penelitian ini yaitu meliputi hasil dari ibu rumah tangga 

yang bekerja yang berupa uang atau barang yang dihitung dengan rupiah, 

pendapatan suami dan pendapatan lain-lain (berupa pendapatan usaha kos–kosan, 

pendapatan pertanian, pendapatan anak yang sudah bekerja  dan belum menikah) 

setiap bulan dalam satu rumah tangga.  

 

1.3 Perumusan Masalah 

Tidak dapat dihindari munculnya keraguan akan kesiapan ibu rumah 

tangga Indonesia pada umumnya dan ibu rumah tangga Desa Purwosari 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang pada Khususnya. Dimana ibu rumah 

tangga mampu berperan dan menggunakan seoptimal mungkin kesempatan yang 

bersedia pada abad ke-21 yang menuntut ibu rumah tangga untuk memiliki sikap 

mandiri disamping suatu kebebasan untuk mengembangkan dirinya sebagai 

manusia sesuai dengan bakat yang dimilikinya. 

Dalam penelitian ini diangkat suatu permasalahan sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian 

terhadap pendapatan keluarga di Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 

Kabupaten Magelang? 



 

2. Seberapa besar pengaruh ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor 

pertanian terhadap pendapatan di Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 

Kabupaten Magelang?   

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui ada/tidaknya pengaruh ibu rumah tangga yang bekerja 

diluar sektor pertanian terhadap pendapatan keluarga di Desa Purwosari 

kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. 

2.  Untuk mengetahui sebarapa besar pengaruh ibu rumah tangga yang bekerja 

diluar sektor pertanian terhadap pendapatan keluarga di Desa Purwosari 

kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1.  Sebagai media untuk mencoba menerapkan pemahaman teoritis yang diperoleh 

selama di bangku kuliah dalam kehidupan nyata. 

2. Sebagai bahan banding dan referensi yang bermanfaat apabila diperlukan 

peneliti-peneliti selanjutnya dengan menambah variabel yang lain misalnya 

pekerjaan domestik. 

3.  Sebagai bahan bacaan dan motivasi kerja bagi ibu rumah tangga yang bekerja 

di luar sektor pertanian agar lebih meningkatkan kemampuan dan menggali 

potensi diri.  

 



 

1.5.2  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat 

kebijaksanaan desa dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja perempuan dan 

mempertinggi produktivitas tenaga kerja wanita di pedesaan. 

 

1.6 Sistematika Skripsi 

Secara garis besar dalam penyusunan skripsi ini sistematika dapat 

disajikan dalam lima bab, yaitu : bab satu berisi pendahuluan yang terdiri dari 

latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

sistematika skripsi. 

Bab dua berisi landasan teori dan hipotesis yang membahas mengenai 

tinjauan pustaka  ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian  dimana 

didalamnya meliputi pengertian ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor 

pertanian dan faktor–faktor ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian 

yaitu pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, jam kerja non domestik dan jenis 

pekerjaan. Pendapatan dimana didalamnya meliputi pengertian pendapatan dan 

macam–macam pendapatan. Kerangka berfikir dan hipotesis  yang merupakan  

jawaban  sementara  dalam penelitian yang dilakukan. 

Bab tiga berisi metode penelitian yang meliputi : populasi, sampel, 

variabel, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas serta metode analisis 

data. 



 

Bab empat berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dimana didalamnya  

berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Purwosari Kecamatan 

Tegalrejo Kabupaten Magelang serta pembahasannya. 

Bab lima berisi penutup. Dimana didalamnya berisi tentang kesimpulan 

dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Purwosari Kecamatan 

Tegalrejo Kabupaten Magelang.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Di Luar Sektor Pertanian 

2.1.1 Pengertian  ibu rumah tangga . 

Akhir-akhir ini marak dibicarakan tentang gender. Pengertian gender 

menurut Oakley adalah perbedaan perilaku (behaviour deferences) antara 

perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial yaitu perbedaan yang 

bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia 

(perempuan dan laki-laki) melalui proses sosial dan kultural yang panjang.  

Dengan demikian diketahui bahwa gender terbentuk karena konstruksi dan 

bukan kodrat perempuan untuk melayani suami, merawat anak dan melakukan 

pekerjaan domestik lainnya khas perempuan. Kodrat perempuan adalah 

mengandung, melahirkan dan menyusui. Menurut Mariati Sukarni rumah tangga 

terdiri dari anggota-anggota tambahan atau terdiri dari beberapa keluarga yang 

masih mempunyai hubungan.Sedangkan menurut Melly G. Tan dalam Sukarni 

(2003: 15) rumah tangga adalah sekelompok orang yang tinggal dibawah satu atap 

atau dalam satu bangunan dan mempunyai dapur dan anggaran rumah tangga yang 

sama. 

 Dalam penelitian ini, pengertian rumah tangga yaitu sekelompok orang 

yang tinggal dibawah satu atap atau satu bangunan yang mempunyai dapur dan 

anggaran rumah tangga yang sama dapat terdiri dari anggota-anggota tambahan 



 

atau terdiri dari beberapa keluarga yang masih mempunyai hubungan dan 

dipimpin oleh satu kepala keluarga. 

 

2.1.2  Pengertian Tenaga Kerja 

Sejak 1987 di Indonesia sudah membentuk menteri Urusan Peranan 

Wanita (UPW) yang bertujuan memperbaiki status perempuan Indonesia. 

Kemudian dibentuklah organisasi PKK dan Dharma Wanita mulai dari tingkat 

pusat sampai daerah. Namun PKK dan Dharma Wanita hanya mengarahkan ibu 

rumah tangga untuk mampu menyiapkan hidangan yang sehat dan bergizi, 

terampil bekerja, mendidik anak secara modern dan rasional, mengatur 

pengeluaran keluarga yang efisien dan efektif. Tanpa memahami bahwa idealisasi 

semacam itu membawa ketersaingan sosial, karena beratnya peran ganda yang 

harus mereka perankan bagi orang lain, dan bukan bagi mereka sendiri. Asumsi 

dasar semacam ini salah kaprah karena memandang kaum perempuan seakan-akan 

sebagai identitas yang tunggal, yaitu ibu rumah tangga. Banyak hal yang belum 

disentuh oleh Dharma Wanita dan PKK, seperti misalnya bagaimana perempuan 

harus “berkembang” sesuai dengan perubahan realitas sosial. Perempuan yang 

“terpaksa dan harus” memasuki dua kerja harus siap bersaing dengan lingkungan 

dan rekan kerjanya, dan pemberdayaan perempuan tidak saja secara fisik tetapi 

juga secara spesifik. 

Menurut Sundari (2004: 72) mengatakan bahwa dalam asumsi tradisional 
tentang perempuan pada struktur sosial patriakis adalah perempuan dilihat dengan 
cara berbeda dengan pria, tetapi bukan berarti pembedaan dalam memperlakukan 
keduanya dibolehkan, keduanya mempunyai hak sebagai tenaga kerja yang sama. 
Penggunaan standar tunggal (pria) terhadap perempuan adalah hak manusiawi, 



 

karena secara kodrat keduanya berbeda, perempuan juga bisa menjadi pencari 
nafkah keluarga disamping kodratnya untuk hamil, beranak dan menyusui. 

 
Kegunaan tenaga kerja ini telah direndahkan oleh budaya patriakis yang 

menamakan pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan. Sehingga 

hanya perempuan yang dianggap pantas melakukan pekerjaan tersebut. Meskipun 

pekerjaan yang direndahkan  tersebut telah menghasilkan pelayanan-pelayanan 

yang bermanfaat bagi masyarakat yakni pendidikan, perawat kesehatan, dukungan 

spiritual atau emosional serta tanggungan perawatan bayi, kaum tua atau anak-

anak. 

Semakin banyaknya perempuan keluar rumah untuk bekerja adalah  

merupakan salah satu tanda adanya “gugatan ideologi familialisme” dan 

merupakan tanda bahwa perempuan telah merekonstruksi sejarah hidupnya. 

Ideologi familialisme adalah ideologi yang menempatkan sosok perempuan hanya 

sebagai ibu yang bertugas mengasuh anak dan suami dan selalu ada jika 

dibutuhkan. Seorang perempuan bekerja dan berkarier bagus dia tetap 

bertanggungjawab terhadap urusan domestik, sementara laki-laki tetap dianggap 

sebagai kepala keluarga yang urusannya mencari naflah tidak bertanggungjawab 

urusan domestik, meski pada akhir-akhir ini banyak perempuan menjadi kepala 

keluarga yang mencari nafkah, tetapi tidak pernah diakui.Menurut Fakih dalam 

gender dan pembangunan (2004: 7) pekerjaan mendidik anak, mengelola dan 

merawat kebersihan dan keindahan rumah atau urusan domestik lain sering 

dianggap kodrat perempuan.  

Padahal kodrat perempuan bukanlah seperti stereotip yang ada selama ini, 

kodrat perempuan adalah menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui dan 



 

menopouse. Oleh karena itu boleh jadi urusan mendidik anak, membersihkan 

rumah, memasak, mencuci  bisa  dilakukan  oleh  laki-laki . 

Timbul rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak melaksanakan tugas-

tugas domestik. Sedangkan bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung 

jawabnya tetapi juga banyak tradisi secara adat melarang laki-laki terlibat dalam 

urusan domestik. Tradisi itu misalnya laki-laki tidak boleh berbelanja di pasar. 

Tradisi semacam ini telah berlangsung secara mapan dan lama sehingga 

dibutuhkan kekuatan dari diri perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya 

dalam mengembangkan diri. 

Dalam dunia kerja perempuan dipandang sebagai pendatang, karena 

sebelumnya dunia kerja adalah milik laki-laki saja. Sebagai pendatang, tidak 

hanya dipandang kualitas intelektualnya melainkan sosok dan statusnya sebagai 

perempuan. Perempuan harus berusaha menampilkan diri habis-habisan agar 

sebagai pendatang bisa diterima, sekalipun memaksa perempuan untuk selalu 

berusaha “menjadi laki-laki di dunia kerja”. 

Menurut Pudjiwati Sajogya dalam Ester (1984: xv) pokok-pokok 
perumusan bekerja adalah meliputi lima hal sebagai berikut : 
1. Para pelaku mempunyai peranan itu mengeluarkan energi. 
2. Para pelaku memberikan sumbangan dalam produksi barang ataupun jasa. 
3. Para pelaku menjalin suatu pola interaksi sosial dalam lingkungan dan 

memperoleh status. 
4. Para pelaku mendapatkan hasil berupa cash atau berbentuk natura. 
5. Para pelaku mendapatkan hasil yang mempunyai nilai waktu. 

Adapun pendapat lain tentang pengertian bekerja adalah kegiatan 
menghasilkan barang atau jasa untuk dijual kepada orang lain diluar rumah 
tangganya atau pasar guna memperoleh pendapatan  bagi  keluarga  (Suroto : 
1992: 15). 

Dalam dunia ekonomi, definisi bekerja klasik dikaitkan dengan nilai guna 
dan nilai tukar mempunyai konotasi-konotasi yang sangat luas. Analisis tentang 
pekerja wanita yang tidak dibayar di rumah (pekerja rumah tangga, pengasuhan 
anak, perawatan bagi anggota keluarga yang cacat atau tua), adalah didalam 



 

komunitas sebagai sukarelawan. Pekerjaan non upahan ini jarang disajikan secara 
signifikan oleh para ekonomi atau ilmuwan sosial karena sesungguhnya apa yang 
kita harapkan dalam masyarakat ditunjukkan oleh label harga (Ollenburger dan 
Hellen A. Moore : 2002: 92). 

 
Dalam berproduksi terdapat empat faktor produksi yaitu : 

1. Faktor produksi alam  

2. Faktor produksi tenaga kerja 

3. Faktor produksi modal 

4. Faktor produksi skill  

Ibu rumah tangga yang bekerja dalam penelitian ini sesuai dengan faktor 

produksi diatas adalah sebagai faktor produksi tenaga kerja. Menurut Undang-

undang ketenagakerjaan No 14 tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Tenaga 

kerja adalah seseorang yang bekerja pada majikan dengan menerima upah yang 

biasanya diketahui dengan adanya perjanjian kerja dengan majikan (Halili dan 

Hari : 1987: 7).  

Pengertian lain tentang tenaga kerja yaitu penduduk yang memasuki usia 
kerja. Penduduk usia kerja terdiri dari : 
a. Angkatan kerja yang terdiri dari golongan yang kerja, golongan yang 

mengurus dan golongan pencari kerja. 
b. Bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang 

mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain.  
(Suradjiman dan Toweula, 1997: 53). 

Perempuan kerja adalah perempuan sebagai ibu rumah tangga dan 
berpikiran merdeka untuk pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat dan diri 
mereka masing-masing, berjiwa demokratis, terbuka pada pendapat baru dan tidak 
apatis terhadap persoalan sosial, ekonomi dan politik yang terjadi dalam 
masyarakat. Sedangkan menurut Sanderson K Stepen perempuan bekerja adalah 
suatu kesadaran feminis yang baru bahwa bahwa perempuan melihat diri mereka 
sendiri sebagai mitra kaum pria dan patut menerima baik imbalan sosial maupun 
ekonomi yang sama secara tradisional diterima oleh pria (Sumjati AS : 2001: 81).  



 

Mangkuprawiro dalam Sucihatiningsih (1996: 37) menjelaskan bahwa 
keterlibatan wanita dalam pekerjaan mencari nafkah dipengaruhi oleh faktor-
faktor pribadi mencakup umur, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. 
Sedangkan faktor luar meliputi tingkat upah, tingkat ekonomi, tingkat teknologi 
dan lain sebagainya. 

Menurut Suwarno Saljo bahwa secara umum ada tiga hal yang 
menyebabkan makin banyaknya wanita yang bekerja di luar rumah, yaitu 
keharusan ekonomi, karena pembangunan memerlukan tenaga kerja dan wanita 
merupakan sumber daya manusia (Amu, 1993 : 4). 
 
2.1.3  Macam – Macam Tenaga Kerja 

Macam-macam tenaga kerja dibedakan menjadi dua : 
a. Tenaga kerja rohani yaitu segala kegiatan kerja yang lebih banyak merupakan 

kegiatan pemikiran yang lebih produktif dalam produksi misalnya : pekerjaan 
para pimpinan perusahaan. 

b. Tenaga kerja jasmani yaitu segala kegiatan kerja yang lebih banyak 
merupakan kegiatan pelaksanaan yang lebih produktif dalam produksi.  

Tenaga kerja jasmani dibedakan menjadi 3 macam : 
1. Tenaga kerja terdidik (Skilled labour) 

Yaitu tenaga kerja yang memerlukan proses pendidikan secara teratur dan 
mendalam.  

2. Tenaga kerja terlatih (Trained labour) 
Yaitu tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman terlebih dahulu.  

3. Tenaga kerja tidak terdidik maupun terlatih (Unskilled labor dan Untrained 
labour) 
Yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun latihan terlebih 
dahulu. 
(Bintari : 1984 : 51)  

Sedangkan macam-macam tenaga kerja menurut fungsinya dibedakan : 
1. Tenaga kerja eksekutif 

Yaitu tenaga kerja yang mempunyai tugas dalam megambil keputusan dan 
melaksanakan fungsi organik manajemen yang meliputi : perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, pengkordinasian dan pengawasan. 
2. Tenaga Kerja operatif 

Yaitu tenaga kerja yang mengawasi bidang pekerjaan dan setiap tugas 
yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan dengan baik. Tenaga kerja 
operatif ini dibagi menjadi 3 yaitu : 
1. Tenaga kerja terampil (skilled labour) 
2. Tenaga kerja setengah terampil (semi skilled labour) 
3. Tenaga kerja tidak terampil (unskilled labour) 
Adapun prasyarat minimal harus dipenuhi sebagai tenaga kerja : 
1. Batas minimum-maksimum usia 
2. Pendidikan minimal yang dimiliki 
3. Pengalaman kerja yang diperoleh 
4. Bidang keahlian yang dimiliki 
5. Keterampilan yang dimiliki 



 

6. Pengetahuan-pengetahuan lain 
(Swasta, 2000: 264) 
 

Pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ibu rumah tangga 

yang bekerja di luar sektor pertanian adalah ibu rumah tangga sebagai tenaga 

kerja yang bekerja  non pertanian di luar pekerjaan domestik (pekerjaan rumah 

tangga) dan mendapatkan upah berupa uang ataupun barang dan pekerjaan 

tersebut sesuai dengan nilai sosial yang di masyarakat. 

Dalam penelitian ini ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor 

pertanian  memiliki  faktor–faktor sebagai berikut: 

1.   Pendidikan 

2.. Jumlah anggota rumah tangga 

3.  Jam kerja non domestik 

4.  Jenis pekerjaan 

 
2.1.2 Faktor–faktor ibu rumah tangga yang bekerja diluar sektor      

pertanian 
 
1. Pendidikan 

Dex  berpendapat bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki wanita dapat 
mempengaruhi profil pekerjaan yang diinginkan. Sedangkan Partini  mengatakan 
bahwa pendidikan akan memberikan kemampuan kepada seseorang berpikir 
rasional dan obyektif dalam menghadapi masalah. Pendidikan akan 
mempengaruhi anak didik yang belum dewasa untuk secara berangsur-angsur 
dibawa kearah kedewasaan. Kedewasaan pada dasarnya adalah kemampuan untuk 
mandiri, semakin tinggi pendidikan seseorang diharapkan semakin tinggi tingkat 
kemandirian seseorang. Pendapat lain dikemukakan Bukit dan Bakir bahwa secara 
teoritis pendidikan akan meningkatkan permintaan dan penawaran tenaga kerja. 
Meskipun analisis semacam ini lebih tepat diterapkan secara makro, namun secara 
umum pendidikan akan memperbaiki kemampuan, keahlian, aspirasi dan harapan 
seseorang wanita akan penghasilan dan kehidupan yang baik. Dikutip dari 
(Sucihatiningsih: 1996: 13-14). 

Menurut Prayitno (1987: 148) mengemukakan bahwa dengan pendidikan 
yang cukup dan ditopang dengan kesehatan yang baik maka kesiapan untuk 



 

menjadi manusia yang tangguh dan mandiri serta kreatif akan dapat tercapai guna 
menyongsong dan berpartisipasi dalam pembangunan. 

 
 Di Indonesia, penduduk usia muda (umur 10-14 tahun) sudah dapat 

membaca dan menulis huruf latin, sedangkan tingkat buta huruf paling tinggi 

terdapat pada penduduk usia lanjut. Karena pada jaman penjajahan dahulu tidak 

sempat menikmati pendidikan. Berdasarkan data BPS (1989) dalam Mariyati 

Sukarni (2003: 19) pada tahun ke tiga pelita III ternyata 11 juta anak usia SD atau 

+ 90% telah bersekolah, 3% sudah tidak sekolah lagi dan sekitar 7% belum atau 

tidak sekolah sama sekali. Melihat kenyataan di atas, maka dengan kemampuan 

membaca akan membantu memperlancar komunikasi serta mempengaruhi 

pemberian dan penerimaan informasi. Sehingga komunikasi akan berjalan lancar 

dan lebih efektif serta efisien. 

Menurut  Sundari (2004: 656) bahwa dengan pendidikan yang cukup dan 
menjaga kesehatan pada komunitas miskin maka kemiskinan akan mudah diatasi. 
Di Indonesia telah dicanangkan pendidikan sembilan tahun, sehingga pendidikan 
dasar adalah hingga tamat SLTP. Menurut Muroto dalam Harjani Eko (2003: 20) 
kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan pokok karena tingkat pendidikan 
masyarakat merupakan salah satu indikator tentang mutu dan kualitas sumber 
daya manusia di daerah yang bersangkutan. 

 
Pendidikan keluarga juga tidak kalah pentingnya, karena di dalam 

keluargalah anak akan lebih banyak tinggal daripada sekolah. Dalam lingkungan 

keluargalah proses wawasan diturunkan dan sosialisasi berlangsung. Dalam 

masyarakat modern sekalipun, keluarga tetap masih memainkan peran penting 

dalam pendidikan.   

Raharjo dalm gender dan pembangunan (2004: 18) berpendapat bahwa 
meskipun semakin banyak dukungan-dukungan yang menekan pandangan bahwa 
pendidikan adalah hak semua individu, akan tetapi dalam kenyataan orangtualah 
yang tepat memegang peran penting dalam memutuskan jenis pendidikan, kualitas 
pendidikan yang akan diterima anaknya. 



 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendidikan yaitu pernah 

tidaknya ibu rumah tangga menamatkan pendidikan formalnya dan tingkat 

pendidikan formal terakhir yang ditamatkan yaitu SD, SLTP, SLTA atau 

Perguruan Tinggi termasuk tingkat pengalaman kerja dan keterampilan yang 

dimiliki.  

 

2. Jumlah anggota rumah tangga 

Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga. 

Semakin banyak anggota keluarga berarti semakin banyak pula jumlah kebutuhan 

keluarga yang harus dipenuhi. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit anggota 

keluarga berarti semakin sedikit pula kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga. 

Setiap individu mempunyai kebutuhan sendiri. Sehingga dalam keluarga yang 

jumlah anggotanya banyak kebutuhan-kebutuhannya akan banyak. Menurut BPS 

1990 jumlah tanggungan adalah banyaknya anak atau anggota yang lain yang 

menjadi tanggungan rumah tangga  pekerja wanita yang tinggal bersama dalam 

satu rumah serta makan dalam satu dapur, diukur dalam satuan orang. 

 Sedangkan menurut Irawati dalam sucihatiningsih (1996: 91) jumlah 
anggota rumah tangga mencerminkan pengeluaran rumah tangga. Dalam 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak tanggungan anggota 
rumah tangga, maka semakin banyak jumlah jam kerja yang dicurahkan oleh 
wanita  pedesaan ibu rumah tngga  untuk mencari nafkah. 

 
Demikian pula jumlah anak yang tertanggung dalam keluarga akan 

berdampak pada besar kecilnya pengeluaran suatu keluarga. Demikian juga 

anggota-anggota keluarga yang cacat maupun lanjut usia. Mereka tidak bisa 

menanggung biaya hidupnya sendiri sehingga mereka bergantung pada kepala 



 

keluarga dan istrinya. Anak-anak yang belum dewasa perlu di bantu biaya 

pendidikan, kesehatan dan biaya hidup lainnya.  Jumlah anggota yang ditanggung 

yang tinggal bersama dalam satu rumah serta makan dalam satu dapur menjadi 

tanggung jawab rumah tangga tersebut. Jumlah anggota keluarga dalam penelitian 

ini adalah banyaknya seluruh anggota rumah tangga termasuk anggota rumah 

tangga yang tertanggung yang tinggal bersama dalam satu rumah dan makan 

dalam saru dapur.  

 

3. Jam Kerja Non Domestik 

Menurut undang-undang tenaga kerja tahun 1951 no. 1 disebutkan bahwa:  
1. Orang muda yaitu mereka yang berumur diatas 14 tahun dan dibawah 18 

tahun tidak boleh menjalankan pekerjaannya pada malam hari. Yang 
dimaksud malam hari yaitu jam 18.00 sampai jam 06.00. 

2. Wanita tidak boleh bekerja pada malam hari, kecuali karena sifat pekerjaan itu 
harus wanita yang melakukan (misalnya perawatam). 

3. Buruh tidak boleh bekerja lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. 
Apabila alasan kesehatan atau keselamatan, maka tidak boleh bekerja lebih 
dari 6 jam sehari dan 35 jam seminggu. 

4. Waktu istirahat harus ada setelah bekerja 4 jam terus menerus, istirahat tidak 
boleh kurang setengah jam. Tiap-tiap minggu harus diadakan sedikit-dikitnya 
satu hari istirahat. 

5. Buruh wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum 
saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan anak dan satu setengah bulan 
sesudah melahirkan anak atau gugur kandungan. Pada hari pertama dan hari 
kedua waktu haid, buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja (Manulan: 
1991:  5). 

 
Beban kerja perempuan terlukis melalui waktu yang mereka curahkan. 

Baik waktu yang termasuk waktu untuk kerja rumah tangga maupun waktu untuk 

kerja yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan. 

White dalam Sucihatiningsih (1996: 25) dalam penelitian di Kaliloro 
Yogyakarta menunjukkan perbedaan penghasilan seseorang per jam kerja dalam 
usaha tani dan usaha lain-lain. Pekerja wanita dari rumah tangga berpenghasilan 
rendah cenderung menggunakan lebih banyak waktunya untuk aktivitas produktif 



 

dibandingkan dengan pekerja wanita berpenghasilan lebih tinggi. White juga 
meneliti perbedaan pengaturan waktu antara laki-laki dan perempuan 
menyimpulkan bahwa pekerja wanita menggunakan jam kerja lebih panjang 
dibandingkan laki-laki, namun wanita lebih banyak menggunakan waktunya untuk 
pekerjaan rumah tangga (seperti : memasak, mencuci, dan sebagainya), menjual 
hasil pertanian dan mengerjakan kerajinan. 

 
 Jam kerja non domestik yang dimaksud dalam peneletian ini yaitu waktu 

yang dibutuhkan seorang ibu rumah tangga untuk bekerja diluar pekerjaan 

domestik (merawat rumah, mengasuh anak, melayani suami dll), untuk 

memperoleh penghasilan. 

 

4.  Jenis Pekerjaan Di Luar Sektor Pertanian 

Menurut Sukarni (2003: 21) jenis pekerjaan perempuan meliputi pekerjaan 
rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah, buruh tani seperti 
memberi makan ternak, bekerja disawah atau dikebun atau pengolah tanah, 
industri kecil atau industri rumah tangga seperti menenun atau membuat kerajinan 
tangan dan pekerjaan diluar bidang pertanian dan di luar rumah seperti bekerja di 
pabrik, ditoko atau bangunan. Sedangkan menurut Sundari (2004: 71) berpendapat 
bahwa dimasa perdagangan bebas sekarang pekerjaan yang terbuka luas bagi 
perempuan masih berupa jenis pekerjaan stereotipe khas perempuan yaitu 
pekerjaan yang merupakan perluasan fungsi domestik seperti guru, pembantu, 
perawatan tenaga medis dan lain-lain, berupa upah rendah serta erat kaitannya 
dengan sektor informal. 

 
 Ada faktor keterbatasan individu berupa tingkatan pendidikan yang 

rendah, pengalaman dan keterampilan yang tidak mencukupi, faktor tidak adanya 

kesempatan kerja serta faktor hambatan idilogis. Hal ini mempengaruhi 

banyak/sedikitnya jumlah tenaga kerja perempuan. 

Faktor keterbatasan individu ini menyebabkan perempuan memasuki jenis-

jenis pekerjaan yang berupah rendah, yang tidak memerlukan persyaratan khusus. 

Faktor tidak adanya kesempatan kerja menyebabkan perempuan menerima 

pekerjaan apa adanya dengan kondisi yang ada karena tidak ada kesempatan lain. 



 

Faktor hambatan idiologis yang berupa keterkaitan perempuan pada kegiatan 

rumah tangga akan membatasi ruang gerak sehingga wanita cenderung memilih 

pekerjaan yang berada dekat denga rumah. Dalam prakteknya ketiga faktor 

tersebut secara bersama-sama sangat berpengaruh terhadap kesempatan 

perempuan untuk memasuki lapangan kerja. 

Lapangan pekerjaan dibedakan menjadi 3 yaitu : sektor A (pertanian), 
sektor M (pertambangan, industri, bangunan, listrik, dan air), sektor S 
(pengangkutan, perhubungan, perdagangan dan jasa). Beberapa ahli mengatakan 
kemajuan suatu negara/daerah akan ditandai dengan bergesernya tenaga kerja dari 
sektor A kesektor M dan S. Penelitian Isvandiary (1994) dalam membagi aktivitas 
pekerja perempuan diluar sektor pertanian menjadi tiga sektor, perdagangan, 
industri dan jasa.(Sucihatiningsih:1996:28) 

Menurut Sutrisno (1997: 68) berpendapat bahwa perempuan sebagai 
tenaga kerja bekerja di pemerintahan, perusahaan swasta, dunia politik, 
berwiraswasta dan sebagainya untuk menambah pendapatan, besarnya 
kesempatan kerja diluar sektor pertanian menurut Kasryno (1984: 228) 
dipengaruhi oleh : 
1. Letak desa yang relatif dengan dengan pusat kegiatan ekonomi baik adanya 

pabrik-pabrik di sekitar desa atau dekat dengan kota besar. 
2. Adanya kegiatan industri rumah tangga di desa tersebut atau disekitar desa 

tersebut yang didukung oleh pemanfaatan produk industri rumah tangga 
tersebut. 

3. Adanya bahan baku industri rumah tangga yang tersedia di desa atau mudah 
didapat di daerah sekitar. 

4. Tingkat pendidikan atau keterampilan anggota masyarakat yang 
memungkinkan mereka dapat memanfaakan adanya alternatif kegiatan yang 
dapat mereka lakukan. 

 
 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan jenis pekerjaan ibu rumah 

tangga yang bekerja di  luar sektor pertanian adalah  kesesuaian  pekerjaan yang 

digeluti  dengan pendidikan , keterampilan  dan pengalaman yang dimiliki. 

 

 

 

 



 

2.2  Pendapatan Keluarga 

2.2.1  Pengertian pendapatan keluarga 

Menurut Kasryno (1984: 228) keengganan bekerja disektor pertanian 
karena pendapatan sebagai buruh tani lebih rendah daripada pendapatan sebagai 
buruh industri, buruh sektor non pertanian. Pendapatan sektor non pertanian lebih 
tinggi daripada buruh tani dan adanya kesempatan kerja yang relatif lebih 
berkesinambungan sepanjang tahun. Menurut Sajogyo  dalam  Handayani (1994: 
15) beperndapat bahwa kemiskinan penduduk dipedesaan banyak disebabkan oleh 
adanya keadaan struktural. Hasil pembangunan pedesaan hanya dapat dinikmati 
oleh petani-petani kaya, sedang petani gurem yang jumlahnya cukup besar 
nampak jauh tertinggal. Hal lain adalah belum diberikannya imbalan yang sama 
bagi pekerja wanita. 

Pengertian pendapatan menurut Simanora dalam Astuti (2004: 28-29) 
adalah kenaikan aktiva perusahaan atau penurunan kewajiban  perusahaan (atau 
kombinasi antara keduanya) selama periode tertentu  yang berasal dari pengiriman 
barang–barang,  penyerahan jasa, atau kegiatan–kegiatan  lainya yang merupakan  
kegiatan sentral  perusahaan. Sedangkan Sugiri berpendapat bahwa  pendapatan 
adalah  tiap–tiap tambahan aktiva atau pengurangan kewajiban yang timbul 
karena usaha  perusahaan, baik berupa penyerahan jasa–jasa  maupun penjualan 
barang. 

 
Pengertian pendapatan dalam penelitian ini yaitu penghasilan yang 

diterima setiap keluarga dalam setiap bulannya meliputi pendapatan suami, 

pendapatan istri dan pendapatan lain–lain yang berupa pendapatan kos–kosan, 

pendapatan hasil pertanian, pendapatan anak yang sudah bekerja dan belum 

menikah,  dan lain–lain. 

 

2.2.2  Macam  Dan Tingkat Pendapatan  Keluarga 

Menurut Tohar  dalam  Eko (2003: 15) berpendapat perseorangan adalah 
jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat yang sebelum 
dikurangi transfer payment. Transfer Payment yaitu pendapatan yang tidak 
berdasarkan balas jasa dalam proses produksi dalam tahun yang bersangkutan. 
Pendapatan dibedakan menjadi : 
1. Pendapatan Asli  

Yaitu pendapatan yang diterima oleh setiap orang yang langsung ikut serta 
dalam produksi barang. 

2. Pendapatan turunan (sekunder) 



 

Yaitu pendapatan dari golongan penduduk lainnya yang tidak langsung ikut 
serta dalam produksi barang seperti dokter, ahli hukum dan pegawai negeri. 

Sedangkan menurut Kasryno (1984: 263) pendapatan menurut 
perolehannya dibedakan menjadi : 
1. Pendapatan Kotor 

Yaitu pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran dan   biaya– 
biaya. 

2. Pendapatan bersih 
Yaitu pendapatan yang diperoleh sesudah dikurangi pengeluaran dan biaya-
biaya. 

Pendapatan menurut bentuknya dibedakan menjadi : 
1. Pendapatan berupa uang 

Adalah segala penghasilan yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya 
sebagai balasa jasa, sumber utamanya berupa gaji, upah, bangunan, 
pendapatan, bersih dari usaha sendiri dan pendapatan dari penjualan seperti : 
hasil sewa, jaminan sosial, premi asuransi. 

2. Pendapatan berupa uang 
Adalah segala penghasilan yang sifatnya reguler dan biasanya tidak berbentuk 
balas jasa dan diterima dalam bentuk barang. 

Yudhohusodo dalam Harjanti (2002: 6) tingkat pendapatan seseorang 
dapat digolongkan dalam 4 golongan yaitu : 
1. Golongan yang berpenghasilan rendah (low income group) yatu pendapatan 

rata-rata dari Rp. 150.000 perbulan. 
2. Golongan berpenghasilan sedang (Moderate income group) yaitu pendapatan 

rata-rata Rp. 150.000 – Rp.450.000 perbulan. 
3. Golongan berpenghasilan menengah (midle income group) yaitu pendapatan 

rata-rata yang diterima Rp. 450.000 – Rp. 900.000 perbulan. 
4. Golongan yang berpenghasilan tinggi (high income group) yaitu rata-rata 

pendapatan lebih dari Rp. 900.000 
Obyek dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga. Rumah tangga 

sebagai latar belakang tidak dapat terlepas dari pendapatan rumah tangga. 
Menurut Sucihatiningsih (1996: 96) pendapatan rumah tangga dibedakan ke 
dalam empat kelompok yaitu pendapatan suami, pendapatan istri, pendapatan 
hasil pertanian dan pendapatan lain-lain.  

 
 Macam–macam pendapatan dalam penelitian ini  meliputi pendapatan  

suami, pendapatan istri dan pendapatan lain–lain berupa pendapatan kos–kosan, 

pendapatan hasil pertanian, pendapatan anak yang sudah bekerja dan belum 

menikah dan lain-lain. 

 

 



 

2.3 Kerangka Berfikir 

Setiap keluarga menginginkan kehidupan yang damai sejahtera terpenuhi 

segala kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Sebagai salah satu anggota keluarga, 

seorang ibu rumah tangga mengupayakan tercapainya keluarga sejahtera melalui 

bekerja yang pada jaman dahulu masih dianggap tabu. Ibu rumah tangga bekerja 

dimaksudkan untuk menambah pendapatan sehingga kebutuhan-kebutuhan 

terpenuhi. Ibu rumah tangga yang bekerja di bagi dalam beberapa variabel-

variabel: yaitu variabel pendidikan (X1) variabel jumlah anggota rumah tangga 

(X2), variabel jam kerja non domestik (X3) dan jenis pekerjaan (X4). Dengan 

membaiknya variabel Ibu rumah tangga yang bekerja menurut Sucihatiningsih 

(1996 : 59) yaitu pendidikan, jumlah anggota keluarga, jam kerja non domestik 

dan jenis pekerjaan akan meningkatkan pendapatan keluarga. Dimana menurut 

Kasryno (1984 : 263) pendapatan digolongkan menjadi pendapatan asli suami, 

pendapatan asli istri dan pendapatan lain-lain.  

Berdasarkan teori–teori diatas dapat dikemukakan bahwa terdapat 

pengaruh  antara ibu rumah tangga yang bekerja  diluar sektor pertanian  terhadap 

pendapatan  keluarga dimana dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 



 

Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Di 
Luar Sektor Pertanian 

Pendidikan (X1) 

Jumlah Anggota Keluarga  (X2) 

Jam Kerja Non Domestik (X3) 

Jenis Pekerjaan (X4) 

Pendapatan  Keluarga 
(Y) : 
- Istri  
- Suami 
- Lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir 

Sumber : Pendidikan, Jumlah Anggota Rumah Tangga, Jam Kerja Non 

Domestik dan Jenis Pekerjaan (Sucihatiningsih : 1996: 59), Pendapatan 

(Kasryno : 1984: 263) dengan modifikasi. 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara atau jawaban yang 

paling memungkinkan walaupun masih harus dibuktikan dengan penelitian (Umar 

: 1999: 170). Adapun hipotesis yang penulis ajukan adalah ada pengaruh ibu 

rumah tangga yang bekerja diluar sektor pertanian terhadap pendapatan keluarga 

Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Populasi Dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu rumah tangga yang 

bekerja di luar sektor pertanian di Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 

Kabupaten Magelang yang jumlahnya 281 orang. 

Sifat populasinya adalah homogen karena : 

1. Semuanya adalah ibu rumah tangga 

2. Semuanya sudah berkeluarga 

3. Semuanya adalah ibu rumah tangga yang bekerja diluar sektor pertanian 

4. Semuanya adalah penduduk Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten  

Magelang. 

Adapun rincian jumlah ibu rumah tangga yang bekerja di Desa Purwosari 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang  dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut 

ini : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Tabel 3.1Populasi ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian Desa   
Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. 

 
Nomor RT Ibu Rumah Tangga yang bekerja 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

15 orang 
   8 orang 
 11 orang 

4 
5 
6 
7 
8 

4 
5 
6 
7 
8 

26 orang 
14 orang 
17 orang 
13 orang 
36 orang 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

13 orang 
21 orang 
19 orang 
 7 orang 
  6 orang 
12 orang 
14 orang 
11 orang 

17 
18 
19 
20 

17 
18 
19 
20 

  8 orang 
17 orang 
  8 orang 
  5 orang 

Jumlah   =                                                    281 orang 
Sumber : data  primer yang diolah 

3.1.2  Sampel 

 Untuk menetapkan jumlah  sampel menggunakan rumus slovin yaitu : 

n  = 21 Ne
N

+
 

(Umar, 1999: 49) 
n = Ukuran Sampel 
N = Ukuran populasi 
e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan yang tidak 
dapat ditolelir yaitu 10% 
 
Sesuai dengan rumus tersebut maka jumlah sampelnya adalah 

n = 2%)10(2811
281

+     =  73,49 

   Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 74 responden 



 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

teknik  random sampling atau pengambilan sampel probabilitas/acak. Karena sifat 

populasinya adalah homogen. Pengambilan sampel probalitas/acak adalah suatu 

metode pemilihan sampel, dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang 

yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Umar: 2002: 129). Cara 

pengambilan sampelnya yaitu dengan cara acak sederhana atau simple random 

sampling dengan undian. Sehingga setiap anggota populasi mempunyai  peluang 

yang sama untuk terpilih menjadi sampel. 

 

3.2  Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pendidikan (X1). 

Yaitu pernah tidaknya ibu rumah tangga menamatkan pendidikannya dan 

tingkat pendidikan formal terakhir yang ditamatkan yaitu SD, SLTP, SLTA 

atau perguruan tinggi termasuk keterampilan dan pengalaman yang dimiliki. 

2. Jumlah anggota rumah tangga (X2). 

Yaitu banyaknya seluruh anggota rumah tangga yang ditanggung yang tinggal 

bersama dalam satu rumah dan  makan dalam satu dapur. 

3. Jam kerja non domestik (X3). 

Yaitu waktu yang dibutuhkan seorang ibu rumah tangga untuk bekerja diluar 

pekerjaan domestik (merawat rumah, mengasuh anak, melayani suami dll) 

untuk memperoleh penghasilan. 

4. Jenis pekerjaan (X4). 



 

Yaitu kesesuaian pekerjaan dengan pendidikan, keterampilan dan pengalaman  

yang dimiliki. 

5.   Pendapatan (Y) Yaitu penghasilan berupa uang yang diterima dalam setiap 

bulan meliputi pendapatan suami, istri dan pendapatan lain–lain berupa  

pendapatan dari kos–kosan, pendapatan hasil pertanian, pendapatan dari anak 

yang sudah bekerja dan belum menikah dan lain-lain. 

Skala pengukuran yang digunakan yaitu skala interval yaitu dengan 

memberi jawaban  pilihan berganda dimana setiap item soal disediakan 4 jawaban 

dengan skor masing-masing sebagai berikut : 

1. Jawaban “A” skor 4 dengan kategori sangat tinggi. 

2. Jawaban “B” skor 3 dengan kategori tinggi. 

3. Jawaban “C” skor 2 dengan kategori agak rendah. 

4. Jawaban “D” skor 1  dengan kategori rendah. 

 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer. 

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari responden. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

3.3.1  Metode Kuesioner 

Metode kuesioner dalam penelitian ialah adalah kuesioner bersifat tertutup 

dengan memberikan jawaban pilihan ganda dimana setiap item soal  

 

 



 

Alasan menggunakan metode kuesioner adalah : 

3. Responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri sehingga 

akan diperoleh data yang lengkap dan benar sebab materi yang diungkapkan 

bersifat pribadi. 

4. Responden memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk mengungkapkan 

informasi yang diperlukan 

5. Hemat waktu, tenaga dan biaya 

Metode kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data variabel ibu 

rumah tangga yang bekerja dan pendapatan keluarga. Kuesioner ini berisi : 

1. Kelompok pertanyaan sub variabel ibu rumah tangga yang bekerja di luar 

sektor pertanian 

2. Kelompok pertanyaan sub variabel pendapatan keluarga 

 

3.3.2  Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang berhubungan dengan 

penduduk/demografi Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. 

 

3.3.3  Metode Observasi 

Metode ini digunakan pada saat survei pendahuluan yaitu untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya pada Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 

Kabupaten Magelang. 

 

 



 

3.4  Validitas Dan Reliabilitas 

3.4.1 Validitas 

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan, dan dapat mengukur data variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas kuesioner menunjukkan sejauhmana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Sesuai dengan 

cara pengujian ada dua macam validitas yaitu validitas internal dan eksternal. 

Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah validitas internal. Sebuah 

instrumen dikatakan memiliki validitas internal apabila setiap bagian instrumen 

yang mendukung instrumen secara keseluruhan yaitu mengungkap data variabel 

yang dimaksud. Sebelum instrumen digunakan sebagai alat pengumpulan data 

maka uji coba dilakukan terlebih dahulu kepada 15 responden yang diambil secara 

acak. Uji validitas internal yang dilakukan yaitu dengan analisis butir yaitu 

mengkorelasi skor-skor yang ada pada butir dengan skor total.  

Sedangkan rumus yang digunakan dalam mengukur validitas instrumen ini 
adalah rumus Product moment yaitu : 

( )( )
{ ( ) } ( )( )2222 ΣΥ−ΝΣΥΣΧ−ΝΣΧ

ΣΥΣΧ−ΝΣΧΥ
=xyr  

Keterangan  
xyr     = Koefisien korelasi antara x dan y 

X      = skor butir 
Y      = skor total 

2ΣΧ  = jumlah kuadrat nilai x 
2ΣΥ  = jumlah kuadrat nilai y 

N      = jumlah responden 
 (Arikunto, 1996: 168) 
 

 

 

 



 

3.4.2  Reliabilitas 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya Reliabel dan menghasilkan data 

yang dapat dipercaya juga. Realibilitas menunjukkan pada tingkat keterandalan 

sesuatu. Pada penelitian ini untuk mencari realibilitas instrumen menggunakan 

teknik dari Cronbach, karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk kuesioner 

yang skornya merupakan rentangan antara 1- 4 dan uji Validitas menggunakan 

item total. 

Sesuai dengan pendapat Arikunto (1998: 192) bahwa untuk mencari 
realibilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0 misalnya angket soal bentuk 
uraian maka menggunakan rumus alpha sebagai berikut : 
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⎢
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⎤
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Keterangan : 
r 11           = reliabilitas instrumen 
k             = banyaknya pertanyaan 

2b  δ∑    = jumlah varian butir 
2ttδ        = varian total (Arikunto : 1998: 3) 

 
Untuk menilai reliabel tidaknya instrumen dilakukan dengan 

mengkonsultasikan hasil perhitungan dengan angka tabel r product moment. Jika 

diperoleh r hitung > dari pada r tabel berarti instrumen tersebut reliabel. Sebaliknya 

jika r hitung < dari r tabel berarti instrumen tersebut tidak reliabel. 

Berdasarkan hasil uji coba angket yang dilakukan di Desa Purwosari 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dengan menyebarkan kuesioner 30 

responden/ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang di dapatkan hasil pengujian validitas 

dan reliabilitas  sebagai berikut : 

 



 

Tabel 3.2 Uji  Validitas Dan Reliabilitas Variabel Pendidikan (X1) 

Sampel 30  responden 

Item r hitung r tabel Kriteria 

1 0,412 0,361 Valid 

2 0,387 0,361 Valid 

3 0,426 0,361 Valid 

4 0,414 0,361 Valid 

Sumber :  Data primer yang diolah, 2005 

Berdasarkan uji coba angket sub variabel pendidikan indikator–indikator 

sudah tergolong valid karena r hitung lebih besar dari r tabel. Sedangkan angka 

reliabilitas pada uji coba ini adalah sebesar 0,746. Angka reliabilitas tergolong 

sudah reliabel karena lebih dari angka 0,361 

Sedangkan uji validitas dan reliabilitas untuk uji coba kuesioner pada 

variabel  jumlah anggota rumah tangga dapat dilihat pada  Tabel 3.3  berikut : 

Tabel 3.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Jumlah Anggota Rumah Tangga   
(X2) 

 

Sampel 30  responden 

Item r hitung r tabel Kriteria 

5 0,609 0,361 Valid 

6 0,376 0,361 Valid 

7 0,781 0,361 Valid 

Sumber :  Data primer yang diolah, 2005 

Berdasarkan uji coba angket sub variabel jumlah anggota rumah tangga, 

indikator–indikatornya sudah tergolong valid karena  r hitung lebih dari r tabel. 

Sedangkan angka reliabilitas pada uji coba ini adalah sebesar 0,746. Angka 

reliabilitas tergolong sudah reliabel karena lebih dari angka 0,361. 



 

Sedangkan uji validitas dan reliabilitas untuk uji coba kuesioner pada 

variabel  jam kerja non domestik dapat dilihat pada  Tabel 3.4 berikut : 

Tabel 3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Jam Kerja Non Domestik (X3) 

Sampel 30  responden 

Item r hitung r tabel Kriteria 

8 0,453 0,361 Valid 

9 0,467 0,361 Valid 

10 0,667 0,361 Valid 

11 0,538 0,361 Valid 

Sumber :  Data primer yang diolah, 2005 

Berdasarkan uji coba angket sub variabel jam kerja non domestik, 

indikator–indikatornya sudah tergolong valid karena  r hitung lebih dari r tabel. 

Sedangkan angka reliabilitas pada uji coba ini adalah sebesar 0,746. Angka 

reliabilitas tergolong sudah reliabel karena lebih dari angka 0.361 

Sedangkan uji validitas dan reliabilitas untuk uji coba kuesioner pada 

variabel  jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 3.5  berikut : 

Tabel 3.5 Uji validitas dan reliabilitas Variabel  Jenis Pekerjaan (X4) 

Sampel 30 responden 

Item r hitung r tabel Kriteria 

12 0,496 0,361 Valid 

13 0,445 0,361 Valid 

14 0,683 0,361 Valid 

Sumber :  Data primer yang diolah, 2005 

Berdasarkan uji coba angket sub variabel jenis pekerjaan, indikator–

indikatornya sudah tergolong valid karena  r hitung lebih dari r tabel. Sedangkan 



 

angka reliabilitas  pada uji coba ini adalah sebesar 0,746.  Angka reliabilitas 

tergolong sudah reliabel karena lebih dari angka 0,361. 

 

3.5  Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

3.5.1 Analisis deskriptif persentase 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat persentase ibu 

rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian terhadap pendapatan  keluarga. 

 

3.5.2  Metode Analisis Statistik 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan dengan alasan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel bebas dan variabel terikat.  

Persamaan yang digunakan adalah : 
Y =  k  + a1 X1 + a2 X2 + a3X3 + a4X4  
Keterangan : 
Y  =  Pendapatan  
a                   =  Koefisien regresi  
X1  =  Pendidikan   
X2   =  Jumlah anggota rumah tangga 
X3 =  Jam kerja Non Domestik 
X4  =  Jenis pekerjaan  
k             =  Bilangan konstan (Sudjana,:1996 :347) 
 

 

 



 

2. Uji Simultan 

Uji simultan dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas 

mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel terikat, pengujian yang 

dilakukan dengan menggunakan uji distribusi F. Setelah melakukan uji distribusi 

F, perlu juga dicari besarnya koefisien korelasi (R) yang bertujuan untuk 

mengetahui keeratan hubungan antara seluruh variabel bebas dengan variabel 

terikat, apabila R = 0, berarti tidak ada hubungan antara dua variabel tersebut. 

 Sedangkan apabila R = +1 maka kedua variabel tersebut mempunyai 
hubungan yang sempurna. Selanjutnya perlu dicari koefisien determinasi (R2) 
simultannya, koefisien determinasi (R2) ini dilakukan untuk mengetahui besarnya 
kontribusi atau sumbangan yang diberikan terhadap variabel terikat (Algifari : 
2000: 54). 

 
 
 

3. Uji Parsial 

Uji parsial atau koefisien regresi dimaksudkan untuk memastikan apakah 

variabel bebas yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu 

berpengaruh terhadap nilai variabel bebas. Cara yang digunakan dengan 

melakukan pengujian terhadap koefisen regresi setiap variabel bebas dengan 

menggunakan uji t. Selain melakukan pengujian dengan uji t, perlu juga dicari 

besarnya koefisien korelasi (r) yang bertujuan untuk mengetahui keeratan 

hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat.  

Apabila nilai r=0 berarti tidak ada hubungan diantara kedua variabel 
tersebut, sedangkan apabila r = ±1 maka kedua variabel tersebut mempunyai 
hubungan yang sempurna. Setelah koefisien korelasi (r) diketahui selanjutnya 
perlu diketahui koefisien determisai (r2) parsialnya untuk mengetahui besarnya 
kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh masing-masing variabel bebas 
terhadap variabel terikat (Al Gifari : 2000: 52). 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten 

Magelang 

1. Letak 

Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang terletak di 

kaki gunung Merbabu di sepanjang jalur yang menghubungkan Magelang-  

Salatiga. Di jalan kilometer 7,4 Magelang–Kopeng.  Desa  Purwosari mempunyai 

batas wilayah sebelah barat yaitu  Desa  Banyu Urip, batas wilayah sebelah timur 

adalah Desa Tegalrejo, batas wilayah sebelah selatan adalah Desa Sidorejo 

sedangkan batas wilayah sebelah utara adalah  Desa Dlimas. 

Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang letaknya 

sangat strategis.  Jarak  Desa Purwosari dengan kota kecamatan yaitu kurang dari 

1 kilometer. Jarak yang relatif dekat dengan kota kecamatan ini merangsang 

kegiatan ekonomi Desa Purwosari. Di kota Kecamatan Tegalrejo terdapat pasar 

yang aktivitasnya tergolong padat. Kegiatan tersebut terutama untuk kegiatan 

jual–beli sayuran dan hasil bumi lain baik yang berupa buah–buahan maupun hasil 

kebun lainnya. Hal ini didukung oleh letak Kecamatan Tegalrejo yang berada di 

kaki gunung Merbabu sebagai sumber sayur dan buah–buahan. Pasar Tegalrejo 

yang diberi nama Pasar Lestari ini aktivitasnya dimulai sejak dini hari yaitu 

sekitar jam 03.30 pagi. Hal tersebut merangsang kegiatan masyarakat Desa 



 

Purwosari untuk berdagang sayur mayur dan atau buah-buahan. Baik untuk 

dibawa ke kota Magelang maupun luar kota Magelang. 

Selain itu, di Kecamatan Tegalrejo terdapat dua pondok pesantren besar 

sebagai pusat pendidikan agama Islam. Pondok pesantren ini masing–masing 

mempunyai ribuan santri yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Kedua 

pondok pesantren ini memberikan “warna” terhadap gaya hidup masyarakat  

Kecamatan Tegalrejo terutama masyarakat Desa Purwosari.Di Desa Purwosari 

sendiri terdapat  satu  pondok pesantren yang nota bene adalah anak dari salah 

satu  pondok pesantren besar tersebut. Meskipun yang mendirikan adalah salah 

satu warga Desa Purwosari, namun kurikulum dan sistem pengajarannya dikelola 

oleh salah satu pondok pesantren besar tersebut yaitu pondok pesantren  Asrama 

Perguruan Islam (API) Tegalrejo. 

Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang terletak di 

sepanjang jalur Magelang–Kopeng. Jalur Magelang–Kopeng  ini merupakan jalur 

wisata alam Kopeng. Karena merupakan jalur wisata, sehingga sarana transportasi 

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan agar para wisatawan yang 

datang nyaman. Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang yang 

terletak di sepanjang jalur wisata tersebut turut menikmati sarana transportasi 

yang disediakan. Sarana tersebut meliputi : jalanan yang beraspal dan  banyaknya 

jalur angkutan umum yang melewati Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 

Kabupaten Magelang. Ada tiga jalur angkutan umum yang melewati Desa 

Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang yaitu minibus jalur 

Magelang–Salatiga, minibus Kopeng–Muntilan dan angkutan pedesaan 



 

Tegalrejo–Magelang. Karena letaknya tersebut maka tidak heran bila arus 

transportasi tergolong lancar yaitu dalam tiap menit ada angkutan umum yang 

lewat. Selain itu juga disediakan pula Pom bensin di Wilayah Desa  Purwosari 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. 

Di wilayah Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang 

terdapat Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) yang merupakan Sekolah 

Tinggi ikatan dinas. Mahasiswa yang kuliah di STPP ini sebagian besar adalah 

berasal dari luar pulau Jawa. Meskipun di STPP sudah disediakan asrama bagi 

mahasiswanya, namun pada semester tertentu bagi mahasiswa yang sudah 

berkeluarga diperbolehkan tinggal di luar asrama. Hal ini membuka mata 

pencaharian bagi masyarakat di sekitar wilayah Kampus STPP. Beberapa 

masyarakat membuka usaha kos–kosan, membuka usaha toko di sekitar wilayah 

Kampus STPP, warung makan. Maupun sebagai karyawan di STPP meskipun 

hanya sebagai satpam, tukang kebun, tukang masak. Dosen–dosen yang mengajar 

di STPP diberikan rumah dinas di dalam komplek STPP. Hal ini juga membuka 

mata pencaharian ibu rumah tangga atau perempuan Desa Purwosari Kecamatan 

Tegalrejo Kabupaten Magelang untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. 

Di Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang juga 

terdapat dua gudang tembakau yaitu gudang tembakau dari Perusahaan  Rokok 

Djarum dan Gudang Garam. Kedua gudang tembakau ini banyak menyerap tenaga 

kerja perempuan pada musim tembakau. Musim tembakau biasanya tiba pada 

bulan Agustus yaitu pada musim kemarau. Merbabu sebagai salah satu penghasil 

tembakau mempunyai andil besar terhadap Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 



 

Kabupaten Magelang. Mengingat Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 

Kabupaten Magelang yang berada di kaki Gunung Merbabu, berpotensi untuk 

pengeringan tembakau pada musimnya. 

Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang di sebelah 

Barat yang berbatasan dengan Desa Banyuurip terdapat TPA Kodya Magelang. 

Hal ini juga turut menyumbang kehidupan masyarakat Desa Purwosari Kecamatan 

Tegalrejo Kabupaten Magelang. Warga Purwosari yang tinggal di TPA 

terangsang untuk menekuni pekerjaan sebagai pengumpul barang bekas. Para 

pengumpul barang bekas ini sebagian besar adalah perempuan. 

 

2.   Mata pencaharian penduduk 

Dilihat dari letaknya yang berada di kaki Gunung Merbabu, membawa 

masyarakat Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang bermata 

pencaharian sebagai pedagang sayur, pedagang buah–buahan, tukang tembakau 

(sebagai perajang, penjemur tembakau). Pedagang sayur dan atau buah–buahan 

mengirimnya hingga ke kota Magelang. Ada juga pedagang sayur yang hanya  

berjualan keliling. 

Di Dukuh Diwak Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten 

Magelang yang terletak disekitar wilayah TPA bermata pencaharian sebagai 

pengumpul barang bekas. Sedangkan letak Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 

Kabupaten Magelang yang berdekatan dengan kampus STPP membuka mata 

pencaharian penduduk untuk bekerja sebagai satpam, tukang masak, tukang kebun 

di kampus STPP. Selain itu masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 



 

Kabupaten Magelang juga menikmati dampak lain dari keberadan kampus ini 

yaitu masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang 

membuka usaha jasa foto copy, jasa rental komputer, jasa salon, jasa warung 

telekomunikasi dan usaha–usaha lain seperti warung makan, toko, kos–kosan dan 

jasa pembantu rumah tangga bagi dosen–dosen STPP maupun berjualan makanan 

keliling. 

Pertanian di Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang 

kurang maju. Pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten 

Magelang merupakan areal pertanian yang pengairannya adalah tadah hujan. Pada 

musim penghujan para petani dapat menggarap sawahnya untuk ditanami padi. 

Pada musim tanam ini benar–benar dimanfaatkan untuk menanam dimulai sejak 

musim hujan tiba. Pada musim tanam ini belum tentu dapat dinikmati hasilnya 

karena curah hujan yang tidak menentu. Sehingga kadang terjadi saat padi mulai 

berbunga, hujan sudah jarang turun. Sehingga petani mengalami gagal panen. 

Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang jauh dari 

sumber air bersih. Sumur sebagai sumber air bersih hanya bisa dimanfaatkan pada 

musim penghujan meskipun kedalam sumur tersebut sudah lebih dari 25 meter. 

Sungai sebagai sumber air bersih juga hanya dapat dimanfaatkan pada musim 

penghujan. Pada musim kemarau, sungai–sungai menjadi kering. Sumber air 

bersih dari PDAM yang banyak digunakan masyarakat Desa Purwosari 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang pada musim kemaraupun berhenti 

mengalir. Pada musim kemarau, air bersih yang bersumber dari PDAM ini tidak 

mengalir hingga waktu yang tidak ditentukan. Pemberhentian pengaliran air 



 

bersih ini tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan dalam jangka waktu yang 

tidak diketahui. Sehingga pada musim kemarau masyarakat Desa Purwosari 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang harus berbondong–bondong mencari 

sumber air bersih di sungai Elo maupun sungai Macanan yang jaraknya ± 3 km 

dari Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. 

Bahkan pada musim penghujanpun masyarakat Desa Purwosari 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang tak jarang masih kekurangan air 

bersih. Sumber air bersih dari PDAM yang banyak dipakai di Desa Purwosari 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang pada musim penghujan sekalipun 

hanya mengalir dua hari sekali. Bagi keluarga yang mampu secara ekonomi, 

membuat bak tampungan air yang besar ataupun bak tampungan air bawah tanah 

sebagai tempat cadangan air bersih. 

Selain mata pencaharian diatas sebagian masyarakat Desa Purwosari 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang juga bekerja keluar yaitu ke Magelang 

atau ke kota–kota disekitarnya. Hal ini didukung oleh arus transportasi yang 

lancar sehingga merupakan pendukung bagi mereka untuk bekerja secara nglaju. 

Pendukung lain yaitu karena kondisi pertanian di Desa Purwosari Kecamatan 

Tegalrejo Kabupaten Magelang tidak dapat diandalkan untuk mendapatkan 

penghasilan masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten 

Magelang yang bekerja secara nglaju ini umumnya bekerja dikota Magelang, 

Yogyakarta dan Semarang. Mereka bekerja sebagai kuli bangunan, karyawan, 

swasta, pedagang, penjaga toko dan pembantu rumah tangga. 



 

Di Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang terdapat 

dua usaha kecil yang mulai berkembang yaitu industri kecil pembuatan getuk 

yaitu getuk Wahyu SS dan indudtri kecil getuk Tiga Rasa, kedua industri kecil ini 

telah memiliki pegawai masing–masing 10 orang. Selain itu di Desa Purwosari 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang juga terdapat sebuah usaha mebel 

yang cukup terkenal di Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten 

Magelang. Usaha mebel ini mempengaruhi mata pencaharian masyarakat Desa 

Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Karena dari usaha mebel 

tersebut yang terdiri dari 8 Rt, yaitu Rt 9, 10, 11 ,12, 13, 14, 15 dan Rt 16 

memiliki keterampilan sebagai tukang kayu maupun sebagai tukang pelitur dan 

tukang jok kursi. Dari warga Dukuh Semen yang berjumlah 182 KK (30%) atau 

55 KK bekerja sebagai tukang pelitur, tukang kayu maupun tukang jok kursi. 

Sedangkan mata pencaharian ibu rumah tangga yang bekerja diluar sektor 

pertanian warga Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang yang 

berjumlah 281 orang dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.1 : Jumlah  Dan Jenis Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Di      
Luar Sektor Pertanian 

 
R t /jenis 
pekerjaan 

Buruh Pegawai 
negeri 

Dagang Swasta Wiraswasta Jumlah 

1 6 3 - 3 3 15 
2 6 - 1 1 - 8 
3 7 1 2 - 1 11 
4 8 - 15 3 - 26 
5 6 1 7 - - 14 
6 2 4 8 - 3 17 
7 1 1 7 1 3 13 
8 3 15 11 5 2 36 
9 11 - 2 - - 13 
10 18 - 2 1 - 21 
11 16 - - 3 - 19 
12 7 - - - - 7 
13 6 - - - - 6 
14 8 - - 1 3 12 
15 5 - 2 7 - 14 
16 4 1 6 - - 11 
17 4 4 - - - 8 
18 16 - 1 - - 17 
19 8 - - - - 8 
20 4 1 - - - 5 

Jumlah 146 31 64 25 15 281 
Sumber: Data Profil  Desa 2004 

 
Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar ibu rumah 

tangga yang bekerja di luar sektor pertanian adalah bermata pencaharian sebagai 

buruh yaitu mencapai 156 orang atau 51,957%. Buruh disini meliputi pembantu 

rumah tangga, penjaga toko, pemulung, 54 orang atau 22,775% sebagai pedagang. 

11,051% atau 31 orang sebagai pegawai negeri yaitu sebagai guru, bidan dan 

perawat, pegawai pemerintah lainnya, 8,896% atau 25 orang bekerja sebagai 

karyawan swasta yaitu sebagai karyawan pabrik, sedangkan sisanya 15 orang atau 

5,339% bekerja sebagai wiraswasta dan jasa yaitu sebagai penjahit, usaha salon, 

dukun pijat, dukun bayi. 



 

4.1.2 Deskriptif Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan kuesioner sebagai sarana untuk 

meramalkan pengaruh antara ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor 

pertanian dengan sub–sub variabel yaitu pendidikan, jumlah anggota rumah 

tangga, jam kerja non domestik dan jenis pekerjaan terhadap pendapatan. Skala 

yang digunakan dalam pemberian skor adalah skala Likert. 

Berdasarkan pengumpulan kuesioner yang disebarkan kepada 74 

responden/ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang  dapat diketahui bahwa : 

 

1.   Pendidikan (X1) 

Pendidikan adalah  pernah tidaknya ibu rumah tangga  yang bekerja di 

luar sektor pertanian menamatkan pendidikannya dan tingkat pendidikan formal  

terakhir  yang ditamatkan yaitu SD, SLTP, SLTA atau Perguruan tinggi termasuk 

keterampilan dan pengalaman yang dimiliki. Tanggapan responden/ibu rumah 

tangga yang bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 

Kabupaten Magelang dalam hal pendidikan mereka dapat dilihat dalam tabel–

tabel berikut : 

Mengenai pendidikan formal yang telah ditempuh ibu rumah tangga yang 

bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten  

Magelang dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut : 

 

 



 

Tabel 4.2  Pendidikan Formal Yang Telah Ditempuh Ibu Rumah Tangga yang    
Bekerja Di Luar Sektor Pertanian 

 
No Pendidikan Frekuensi Persentase 

1. Tamat Perguruan Tinggi 2 2,7% 

2. Tamat SLTA 7 9,5% 

3. Tamat SD/SLTP 32 43,2% 

4. Tidak Tamat SD 33 44,6% 

 Total 74 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005 
 

Dari Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir yang 

ditempuh ibu rumah tangga yang bekerja diluar sektor pertanian masih rendah. 

Hal ini dibuktikan dengan persentase tertinggi jawaban responden sebesar 44,6% 

atau 33 responden tidak tamat SD. Sedangkan yang menamatkan pendidikan 

hingga perguruan tinggi sebesar 2,7% atau 2 orang saja. Hal ini dikarenakan 

mayoritas jenis pekerjaan mereka adalah buruh sehingga tidak memerlukan 

pendidikan tinggi didukung pula oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih 

rendah dibidang pendidikan. 

Mengenai pengalaman kerja di bidang pekerjaannya yang dimiliki 

responden/ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 

4.3 berikut  : 

 

 

 

 



 

Tabel 4.3   Pengalaman Kerja Ibu Rumah Tangga yang  Bekerja Di Luar Sektor   
Pertanian 

 
Nomor Pengalaman Frekuensi Persentase 

1. Sangat berpengalaman 12 16,2% 

2. Berpengalaman 23 31,1% 

3. Kurang berpengalaman 37 50,0% 

4. Tidak berpengalaman 2 2,7% 

 Total 74 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005 

Dari Tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa tingkat pengalaman kerja 

sebelumnya di bidang pekerjaannya adalah kurang baik. Hal ini dapat diketahui 

dari persentase tertinggi jawaban responden yaitu 50% atau 37 responden 

mejawab kurang berpengalaman. Sedangkan yang menjawab tidak berpengalaman 

sebesar 2,7% atau 2 responden. Hal ini dikarenakan jenis pekerjaan yang mereka 

geluti adalah jenis pekerjaan yang merupakan perluasan dari pekerjaan domestik 

(memasak, mencuci, merawat anak dan jenis pekerjaan pelayanan). 

 

2.  Jumlah Anggota Rumah Tangga (X2) 

Jumlah anggota rumah tangga yaitu banyaknya seluruh anggota rumah 

tangga yang ditanggung yang tinggal bersama dalam satu rumah dan makan dalam 

satu dapur. 

Mengenai  jumlah anggota rumah tangga  yang ada dalam rumah tangga 

responden/ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dapat dilihat  pada Tabel  4.4 berikut : 

 



 

Tabel 4.4   Jumlah Anggota Keluarga Ibu Rumah Tangga Yang  Bekerja Di  Luar 
Sektor Pertanian 

 

No Jumlah anggota rumah tangga Frekuensi Persentase 

1. < 4 orang 0 0% 

2.   4 orang 7 9,5% 

3.   5 orang 32 43,2% 

4. > 5 orang 35 47,3% 

 Total 74 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005 

Dari Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota rumah tangga 

ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian tergolong banyak. Hal ini 

dapat diketahui dari persentase tertinggi jawaban responden yaitu 47,3% atau 35 

responden yang mempunyai jumlah anggota rumah tangga lebih dari 5 orang. 

Sedangkan yang mempunyai jumlah anggota rumah tangga 4 orang hanya sebesar 

9,5% atau 7 orang. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk 

berKB masih rendah. Sehingga dengan adanya jumlah anggota rumah tangga yang 

besar maka kebutuhan keluarga besar pula. Hal ini menuntut ibu rumah tangga 

untuk bekerja karena alasan ekonomi. 

Mengenai jumlah anggota rumah tangga yang tertanggung dalam rumah 

tangga responden/ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian Desa 

Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 

4.5 berikut : 

 

 

 



 

Tabel 4.5  Jumlah Tanggungan Keluarga Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Di  
Luar Sektor Pertanian 

 
Nomor Jumlah tanggungan Frekuensi Persentase 

1. < 2 orang 0 0% 

2.    2 orang 4 5,4% 

3.    3 orang 32 43,2% 

4. >3 orang 38 51,4% 

 Total 74 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005 

Dari Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota rumah tangga 

yang masih ditanggung tergolong banyak. Hal ini dapat dilihat dari persentase 

tertinggi jawaban responden adalah 51,4% atau 38 orang responden yang 

mempunyai jumlah anggota rumah tangga yang masih ditanggung sebanyak lebih 

dari 3 orang. Sedangkan yang mempunyai jumlah anggota rumah tangga yang 

masih ditanggung terkecil jumlahnya yaitu  sebanyak 5,4% atau 4 responden. Hal 

ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk ber KB yang masih rendah, 

sehingga jarak kelahirannya sempit. Sehingga dengan adanya jumlah tanggungan 

keluarga yang besar maka kebutuhan keluarga besar pula. Hal ini menuntut ibu 

rumah tangga untuk bekerja karena alasan ekonomi. 

Mengenai jumlah anggota rumah tangga  yang sudah bekerja selain ibu 

dan suami dalam rumah tangga responden/ibu rumah tangga yang bekerja di luar 

sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dapat 

dilihat dalam Tabel 4.6 berikut : 

 

 



 

Tabel 4.6 Jumlah Anggota Keluarga Ibu Rumah Tangga Yang Sudah Bekerja  
 

Nomor Jumlah yang sudah bekerja Frekuensi Persentase 

1. >2 orang 0 0% 

2.  2 orang 9 12,2% 

3.  1 orang 35 47,3% 

4. Tidak ada 30 40,5% 

 Total 74 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005 

Dari Tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota rumah tangga 

yang sudah bekerja selain responden dan suami juga masih rendah. Hal ini dapat 

dilihat dari persentase tertinggi jawaban responden adalah 47,3% atau 35 orang 

responden yang mempunyai jumlah anggota rumah tangga yang sudah bekerja 

sebanyak 1 orang. Sedangkan persentase terendah yaitu 12,2% atau 9 orang 

responden yang sudah mempunyai jumlah anggota rumah tangga yang sudah 

bekerja 2 orang. Hal ini dikarenakan dalam satu rumah tangga masih banyak 

terdapat anggota rumah tangga yang belum dewasa, anggota rumah tangga yang 

cacat maupun anggota rumah tangga yang lanjut usia.  

 

3.  Jam Kerja Non Domestik (X3) 

Jam kerja non domestik adalah waktu yang dibutuhkan seorang ibu rumah 

tangga untuk bekerja diluar pekerjaan domestik (merawat rumah, mengasuh anak, 

melayani suami dll) untuk memperoleh penghasilan. 

Mengenai jumlah jam kerja yang dilakukan responden/ibu rumah tangga 

yang bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 



 

Kabupaten Magelang di luar pekerjaan  rumah tangga dalam sehari dapat dilihat 

pada Tabel  4.7 berikut: 

Tabel 4.7   Jumlah Jam Kerja Non Domestik Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Di  
Luar Sektor Pertanian 

 
Nomor Jam kerja Frekuensi Persentase 

1. < 6 0 0% 

2. 6 – 7 13 17,6% 

3. 8 – 9 26 48,6% 

4. Lebih dari 9 25 33,8% 

 Total 74 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005 

Dari Tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa jumlah jam kerja non 

domestik ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian cukup tinggi. Hal 

ini dapat dilihat dari persentase tertinggi jawaban responden adalah 48,6% atau 26 

responden yang menyatakan jam kerja non domestiknya 8–9 jam per hari. 

Sedangkan yang menyatakan jam kerja non domestiknya 8–9 jam per hari 

sebanyak 17,6% atau 13 responden. Hal ini dikarenakan adanya semangat untuk 

bekerja lebih giat karena dorongan kebutuhan. 

Mengenai jumlah kerja lembur/ibu rumah tangga yang bekerja di luar 

sektor pertanian  Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang yang 

dilakukan responden dalam sebulan dapat dilihat  pada  Tabel 4.8 berikut : 

 

 

 

 



 

Tabel 4.8 Jumlah Kerja Lembur Dalam Sebulan Ibu Rumah Tangga Yang  
Bekerja Di Luar Sektor Pertanian 

 
Nomor Kerja lembur Frekuensi Persentase 

1. Tidak pernah 1 1,4% 

2. < 5 hari 7 9,5% 

3. 5 – 10 hari 38 51,4% 

4. > 10 hari 28 37,8% 

 Total 74 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005 

Dari Tabel 4.8  di atas dapat diketahui  bahwa kerja lembur ibu rumah 

tangga yang bekerja di luar sektor pertanian tergolong sering. Hal ini dapat dilihat 

dari persentase tertinggi jawaban responden adalah 51,4% atau 38 responden yang 

kerja lembur 5–10 hari dalam sebulan. Sedangkan jawaban responden yang tidak 

pernah lembur sebesar 1,4% atau 1 responden. Hal ini dikarenakan adanya 

semangat kerja yang tinggi karena dorongan alasan ekonomi keluarga. 

 

6. Jenis Pekerjaan (X4) 

 Jenis pekerjaan yang dimaksud yaitu kesesuaian pekerjaan dengan 

pendidikan, keterampilan dan pengalaman  yang dimiliki. Tanggapan responden  

dalam  hal jenis pekerjaan  mereka dapat dilihat pada tabel–tabel berikut : 

Mengenai kesesuaian jenis pekerjaan responden/ibu rumah tangga yang 

bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten 

Magelang dengan pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut : 

 

 



 

Tabel 4.9 Jenis Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Di Luar Sektor   
Pertanian 

 
Nomor Jenis pekerjaan Frekuensi Persentase 

1. Swasta 3 4,1% 

2. Buruh 47 63,5% 

3. Dagang 22 29,7% 

4. Pegawai negeri 2 2,7% 

 Total 74 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005 

Dari Tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan ibu rumah 

tangga yang bekerja di luar sektor pertanian masih berkisar pada jenis pekerjaan 

informal. Hal ini dapat dilihat dari persentase tertinggi jawaban responden adalah 

63,5% atau 47 responden yang menyatakan sebagai buruh. Sedangkan Pegawai 

negeri hanya sebesar 2,7% atau 2 responden. Contoh jenis pekerjaan buruh yaitu 

sebagai pembantu rumah tangga, penjaga toko, pemulung. Hal ini dikarenakan 

responden memperhatikan jenis pekerjaan yang akan mereka jalani dengan 

pendidikan yang dimilikinya. 

Mengenai kelamaan responden/ibu rumah tangga yang bekerja di luar 

sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang 

dalam menekuni jenis pekerjaannya dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut : 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.10  Lama Kerja Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Di Luar Sektor  
Pertanian 

 
Nomor Lama kerja Frekuensi Persentase 

1. > 3 tahun 53 71,6% 

2.   3 tahun 20 27,0% 

3.   2 tahun 1 1,4% 

4. < 2 tahun 0 0% 

 Total 74 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005 

Dari Tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa ibu rumah tangga yang 

bekerja di luar sektor pertanian telah berpengalaman di jenis pekerjaannya. Hal ini 

terlihat dari persentase tertinggi yaitu sebesar 71,6% atau 53 responden yang 

menyatakan telah bekerja lebih dari 3 tahun. Sedangkan yang menyatakan bekerja 

kurang dari 2 tahun sebesar 1,4% atau 1 responden. Hal ini dikarenakan adanya 

keengganan responden untuk mencoba jenis pekerjaan lain. 

 

7. Pendapatan Keluarga (Y) 

Pendapatan keluarga dalam penelitian ini yaitu penghasilan berupa uang  

yang diterima dalam setiap bulan meliputi pendapatan suami, istri dan pendapatan 

lain–lain. Tanggapan responden/ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor 

pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang  dalam hal 

pendapatan keluarga  mereka dapat dilihat dalam tabel–tabel berikut :   

Mengenai jumlah pendapatan yang diterima responden/ibu rumah tangga 

yang bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 

Kabupaten Magelang dalam tiap bulan  dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut : 



 

Tabel 4.11 Pendapatan Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Di Luar Sektor 
Pertanian 

 
 Nomor Pendapatan Frekuensi Persentase 

1. > Rp. 900.000 1 1,4% 

2. Rp. 450.000 – Rp. 900.000 18 24,3% 

3. Rp. 150.000 – Rp. 450.000 49 66,2% 

4. <Rp. 150.000 6 8,1% 

 Total 74 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005 

Dari Tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa pendapatan ibu rumah 

tangga yang bekerja di luar sektor pertanian masih tergolong agak rendah. Hal ini 

dapat dilihat dari persentase tertinggi yaitu sebesar 66,2% atau 49 responden 

berpendapatan antara Rp. 150.000 – Rp. 450.000. Sedangkan yang berpendapatan 

lebih dari Rp. 900.000 hanya sebesar 1,4% atau 1 responden. Hal ini dikarenakan 

jenis pekerjaan yang digeluti responden hanya sebagai jenis pekerjaan merupakan 

perluasan dari jenis pekerjaan tradisional khas perempuan, yaitu jenis pekerjaan 

yang bersifat pelayanan yang merupakan jenis pekerjaan yang berupah rendah 

Mengenai pendapatan yang diterima suami responden/ibu rumah tangga 

yang bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 

Kabupaten Magelang dapat dilihat pada  Tabel 4.12 berikut : 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.12 Pendapatan Suami Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Di Luar Sektor 
Pertanian 

 
Nomor Pendapatan Frekuensi Persentase 

1. > Rp. 900.000 2 2,7% 

2. Rp. 450.000 – Rp. 900.000 51 68,9% 

3. Rp. 150.000 – Rp. 450.000 20 27,0% 

4. <Rp. 150.000 1 1,4% 

 Total 74 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005 

Dari Tabel 4.12  di atas dapat diketahui bahwa pendapatan suami masih 

tergolong sedang. Hal ini dapat terlihat dari persentase tertinggi yaitu sebesar 

68,9% atau 51 responden yang menyatakan pendapatan suami mereka sebesar Rp. 

450.000 – Rp. 900.000. Sedangkan yang menyatakan pendapatan suami kurang 

dari Rp. 150.000 per bulan adalah sebesar 1,4% atau 1 responden. Hal ini 

dikarenakan para suami mempunyai keterampilan tertentu dan tingkat  pendidikan 

yang lebih tinggi daripada istri mereka. Namun dengan pendapatan tersebut masih  

kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang banyak mengingat jumlah 

anggota rumah tangga yang besar dan jumlah tanggungan keluarga yang besar 

pula. Hal tersebut mendorong ibu rumah tangga untuk bekerja . 

Mengenai  pendapatan lain–lain yang diterima  tiap bulan responden/ibu 

rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan 

Tegalrejo Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 4.18 berikut : 

 

 

 



 

Tabel 4.13 Pendapatan Lain–lain Keluarga Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Di 
Luar Sektor Pertanian 

 
Nomor Pendapatan Frekuensi Persentase 

1. > Rp. 300.000 12 16,2% 

2. Rp. 150.000 – Rp. 300.000 16 21,6% 

3. < Rp. 150.000 41 55,4% 

4. Tidak ada 5 6,8% 

 Total 74 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2005 

Dari Tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa pendapatan lain–lain 

tergolong rendah. Hal ini dapat terlihat dari persentase tertinggi yaitu sebesar 

55,4% atau 41 responden yang memiliki pendapatan lain–lain kurang dari Rp. 

150.000. Sedangkan yang tidak mempunyai pendapatan lain–lain selain 

pendapatan suami dan istri yaitu sebesar 6,8% atau 5 responden. Hal ini 

dikarenakan kurangnya waktu untuk mengembangkan usaha sampingan. 

 

4.1.3 Analisis Regresi 

Analisis regresi  digunakan untuk  mempelajari hubungan dan pengaruh  

antara variabel–variabel sehingga kita dapat menafsirkan tentang variabel–

variabel  yang satu apabilaabel–variabel  yang satu apabilaleh. 

 

1. Uji Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu 

Pendidikan (X1), Jumlah Anggota Rumah Tangga (X2), Jam Kerja Non Domestik 



 

(X3), dan Jenis Pekerjaan (X4) terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Keluarga 

(Y). 

Tabel 4.14 Ringkasan  Perhitungan Regresi 

Konstanta 

Koefisien pendidikan (X1) 

Koefisien Jumlah anggota rumah tangga (X2) 

Koefisien Jam kerja non domestik (X3) 

Koefisien Jenis pekerjaan (X4) 

F hitung 

R 

R2 

t hitung pendidikan (X1) 

t hitung  Jumlah anggota rumah tangga (X2) 

t hitung Jam kerja non domestik (X3) 

t hitung Jenis pekerjaan (X4) 

r parsial pendidikan (X1) 

r parsial  Jumlah anggota rumah tangga (X2) 

r parsial Jam kerja non domestik (X3) 

r parsial Jenis pekerjaan (X4) 

4,142

1,018

– 1,069

0,327

– 0,230

17,264

0,707

0,500

6,843

-5,357

3,673

-0,210

0,490

0,249

0,373

0,096

Sumber : Perhitungan Hasil SPSS 

Dari Tabel 4.14 didapatkan persamaan garis linier berganda dengan 

menggunakan koefisien standar (unstandardized coefficien) sebagai berikut :       

Y  = 4,142 + 1,018  X1  – 1,069 X2 +  0,327 X3  –  0,230 X4 

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diartikan bahwa : 

a.  Nilai  a   =  4,142 menujukkan besarnya pendapatan yang 4,142 dengan asumsi 

bahwa pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, jam kerja non domestik jenis 



 

pekerjaan tidak dilakukan atau ibu rumah tangga tidak bekerja. Pendapatan 

tersebut diperoleh dari pendapatan suami dan pendapatan lain–lain. 

b. Nilai koefisien regresi pendidikan (b1) sebesar 1,018 mempunyai pengaruh 

positif terhadap  pendapatan keluarga. Hal ini dapat dipertegas kembali bahwa  

jika pendidikan ibu rumah tangga meningkat sebesar 1 poin maka pendapatan 

keluarga akan mengalami peningkatan sebesar 1,018 poin dengan asumsi 

jumlah anggota rumah tangga, jam kerja non domestik, dan jenis pekerjaan 

dalam keadaan tetap. 

c. Nilai koefisien regresi  jumlah anggota rumah tangga (b2) sebesar –1,069 

mempunyai pengaruh negatif terhadap pendapatan keluarga. Hal ini diartikan  

bahwa  jika jumlah anggota rumah tangga bertambah sebesar 1 orang maka 

pendapatan akan berkurang 1,069 poin dengan asumsi pendidikan,jam kerja 

non domestik dan jenis pekerjaan dalam keadaan tetap. 

d. Nilai koefisien regresi jam kerja non domestik (b3) sebesar 0,327 mempunyai 

pengaruh positif terhadap pendapatan keluarga. Hal ini dapat dipertegas 

kembali bahwa jika jam kerja non domestik meningkat sebesar 1 poin maka 

pendapatan keluarga akan mengalami peningkatan sebesar 0,327 poin dengan 

asumsi pendidikan, jumlah anggota rumah tangga dan jenis pekerjaan dalam 

keadaan tetap. 

e. Nilai koefisien regresi jenis pekerjaan (b4) sebesar –0,230 mempunyai pengaruh 

negatif terhadap pendapatan keluarga. Hal ini diartikan bahwa jika jenis 

pekerjaan bertambah sebesar 1 poin maka pendapatan akan berkurang 0,230 



 

poin dengan asumsi pendidikan, jam kerja non domestik dan jenis pekerjaan 

dalam keadaan tetap. 

 

2. Uji F 

Untuk menguji secara bersama–sama (simultan) antara variabel  

pendidikan (X1), jumlah anggota rumah tangga (X2), jam kerja non domestik (X3), 

dan jenis pekerjaan (X4) secara bersama–sama  (simultan) berpengaruh  secara 

signifikan terhadap variabel pendapatan keluarga (Y). 

Dari perhitungan SPSS dengan menggunakan uji F (ANOVA) di dapatkan 

angka Fhitung  sebesar 17,264   sehingga dapat disimpulkan bahwa  ada pengaruh  

yang signifikan  dan positif antara pendidikan (X1), jumlah anggota rumah tangga 

(X2), jam kerja non domestik (X3), dan jenis pekerjaan (X4)  terhadap  variabel 

pendapatan keluarga (Y). 

 

3. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh satu variabel bebas  

antara lain : Pendidikan (X1), Jumlah Anggota Rumah Tangga (X2),  Jam Kerja 

Non Domestik (X3), Jenis Pekerjaan (X4) secara individu (parsial) dalam 

menerangkan  variabel  terikat yaitu Pendapatan Keluarga (Y). 

 

a.  Pengaruh antara  Pendidikan (X1)  terhadap Pendapatan Keluarga (Y) 

Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS antara pendidikan (X1) terhadap 

pendapatan keluarga (Y), di dapatkan angka t hitung sebesar 6,843  sehingga secara 



 

parsial (individu)  terdapat pengaruh positif  secara signifikan  dan positif antara 

pendidikan (X1) terhadap pendapatan keluarga (Y). Pengaruh positif ini  

menunjukkan bahwa jika pendidikan ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor 

pertanian tinggi, maka pendapatan keluarga ibu rumah tangga yang bekerja di luar 

sektor pertanian tinggi. Dan jika pendidikan ibu rumah tangga rendah, maka 

pendapatan keluarga ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian  

rendah. 

 

b. Pengaruh Jumlah Anggota Rumah Tangga (X2) terhadap Pendapatan     

Keluarga  (Y) 

Berdasarkan  hasil  pengujian  dengan  SPSS antara Jumlah anggota rumah 

tangga (X2) terhadap pendapatan keluarga (Y),  didapatkan  angka t hitung  sebesar  

-5,357 sehingga secara parsial (individu)  terdapat pengaruh negatif dan signifikan 

antara jumlah anggota rumah tangga (X2) terhadap pendapatan keluarga (Y). 

Pengaruh negatif ini menunjukan bahwa jika jumlah anggota rumah tangga tinggi 

maka pendapatan keluarga akan berkurang. Dan jika jumlah anggota rumah 

tangga rendah, maka pendapatan keluarga tinggi. 

       
  

c. Pengaruh Jam Kerja Non Domestik (X3) terhadap Pendapatan Keluarga 

(Y) 

Berdasarkan hasil pengujian dengan  SPSS  antara jam kerja non domestik 

(X3) terhadap pendapatan keluarga (Y), di dapatkan angka t hitung sebesar 3,673 

sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh secara signifikan  dan positif 



 

antara  jam kerja non domestik (X3) terhadap pendapatan keluarga (Y). Pengaruh 

positif ini menunjukkan bahwa jika jam kerja non domestik tinggi, maka  

pendapatan keluarga ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian 

tinggi. Dan jika jam kerja non domestik rendah, maka pendapatan keluarga ibu 

rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian  rendah. 

 

d.   Pengaruh Jenis Pekerjaan  (X4) terhadap Pendapatan Keluarga (Y) 

Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS antara jenis pekerjaan yaitu 

kesesuaian  pendidikan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki (X4) terhadap 

pendapatan keluarga (Y), di dapatkan angka t hitung sebesar –0,230 sehingga secara 

parsial (individu) terdapat pengaruh negatif dan signifikansinya lemah yaitu 0,039 

antara  jenis pekerjaan  terhadap pendapatan  

  

4. Koefisien Determinasi (R2 ) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model pada variabel bebas yaitu pendidikan (X1), jumlah anggota rumah tangga 

(X2),  jam kerja non domestik (X3), dan jenis pekerjaan (X4) secara bersama–sama  

dalam menerangkan  variabel terikat yaitu  pendapatan keluarga (Y) 

Dari tabel hasil uji regresi didapatkan angka koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0,500. Hal ini berarti bahwa variabel pendidikan (X1), jumlah 

anggota rumah tangga (X2), jam kerja non domestik (X3), dan jenis pekerjaan (X4)  

secara bersama–sama memiliki kontribusi sebesar 50% untuk menjelaskan 

pendapatan keluarga. Sedangkan  sisanya  (100% – 50% = 50%) dijelaskan oleh 



 

sebab–sebab lain diluar variabel yang diteliti misalnya jabatan, pendidikan suami, 

jenis pekerjaan suami. 

Dari table Correlation pada lampiran 3 diketahui besarnya koefisien  

determinasi (r2) untuk variabel pendidikan terhadap pendapatan keluarga adalah 

sebesar 24, 01%, diperoleh dari kuadrat koefisien  parsial sebesar 0,490 pengaruh 

jumlah anggota rumah tangga terhadap pendapatan keluarga secara parsial adalah 

sebesar 6,20%, diperoleh dari kuadrat koefisien parsial sebesar 0,249, pengaruh 

jam kerja non domestik terhadap pendapatan keluarga secara parsial adalah 

sebesar 13,91% diperoleh dari kuadrat koefisien parsial sebesar  0,373, sedangkan 

pengaruh jenis pekerjaan terhadap pendapatan keluarga secara parsial adalah 

sebesar 0,92% diperoleh dari kuadrat koefisien  parsial sebesar 0,096. 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, 

jam kerja non domestik dan jenis pekerjaan ibu rumah tangga yang bekerja 

disektor pertanian terhadap pendapatan keluarga Desa Purwosari Kecamatan 

Tegalrejo Kabupaten Magelang secara bersama–sama sebesar 50%, Dengan 

demikian semakin baik pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, jam kerja non 

domestik dan jenis pekerjaan akan semakin tinggi pendapatan keluarga, dan 

sebaliknya semakin buruk pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, jam kerja 

non domestik dan jenis pekerjaan maka akan semakin menurun pendapatan 

keluarga. Besarnya pengaruh pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, jam kerja 

non domestik dan jenis pekerjaan terhadap pendapatan keluarga (R2) adalah 0,500 



 

atau sebesar 50%, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan, jumlah anggota rumah 

tangga, jam kerja non domestik dan jenis pekerjaan ibu rumah tangga yang 

bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten 

Magelang mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendapatan keluarga. 

Sedangkan sisanya yaitu 0,500 atau sebesar 50% pendapatan keluarga dipengaruhi 

oleh variabel lain yang sama besar pengaruhnya dari pendidikan, jumlah anggota 

rumah tangga, jam kerja non domestik dan jenis pekerjaan ibu rumah tangga yang 

bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten 

Magelang.Variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini misalnya pekerjaan 

suami jumlah jam kerja suami, jenis pekerjaan suami dan lain sebagainya. 

Keeratan  hubungan antara pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, jam 

kerja non domestik dan jenis pekerjaan terhadap pendapatan keluarga dapat 

diketahui dari kefisien determinasi secara stimultan. Dari hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R) antara  pendidikan, jumlah anggota 

rumah tangga, jam kerja non domestik dan jenis pekerjaan dengan pendapatan 

keluarga adalah 0,707 harga koefisien determinasi bertanda positif tersebut 

menunjukkan adanya hubungan positif antara pendidikan, jumlah anggota rumah 

tangga, jam kerja non domestik dan jenis pekerjaan dengan pendapatan. 

Dalam perhitungan mencari besarnya pengaruh pendidikan, jumlah 

anggota rumah tangga, jam kerja non domestik dan jenis pekerjaan ibu rumah 

tangga yang bekerja diluar sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 

Kabupaten Magelang terhadap pendapatan keluarga, menunjukkan adanya 



 

hubungan yang signifikan, hal ini berarti dari analisis varians yang diperoleh F 

hitung = 17,264. 

Sedangkan secara parsial pengaruh antara pendidikan terhadap pendapatan 

keluarga didapatkan di dapatkan angka t hitung sebesar 6,843 sehingga secara 

parsial (individu) terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara 

pendidikan (X1) terhadap pendapatan keluarga (Y). Pengaruh positif ini 

menunjukkan bahwa jika pendidikan ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor 

pertanian tinggi, maka pendapatan keluarga ibu rumah tangga yang bekerja di luar 

sektor pertanian tinggi. Dan jika pendidikan ibu rumah tangga  rendah, maka 

pendapatan keluarga ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian  

rendah. Keeratan hubungan antara pendidikan terhadap pendapatan keluarga 

secara parsial (r) sebesar 0,490. Harga koefisien yang bertanda positif 

menunjukkan ada hubungan yang positif antara pendidikan  terhadap pendapatan 

keluarga Besarnya pengaruh secara parsial (r2) antara pendidikan terhadap 

pendapatan keluarga adalah sebesar 24,01%. 

Pengaruh jumlah anggota rumah tangga terhadap pendapatan  angka  t hitung 

sebesar -5,357 sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh negatif dan 

signifikan antara jumlah anggota rumah tangga (X2) terhadap pendapatan keluarga 

(Y). Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa jika jumlah anggota rumah tangga 

tinggi, maka pendapatan keluarga ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor 

pertanian rendah. Dan jika jumlah anggota rumah tangga rendah, maka 

pendapatan keluarga ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian 

tinggi. Keeratan hubungan antara jumlah anggota rumah tangga terhadap 



 

pendapatan secara parsial (r) sebesar 0,249. Harga koefisien yang bertanda positif 

menunjukkan ada hubungan yang positif antara jumlah anggota rumah tangga 

terhadap pendapatan keluarga. Pengaruh jumlah anggota rumah tangga terhadap 

pendapatan keluarga (r2) secara parsial  adalah sebesar 6,20%, Keeratan hubungan 

antara jam kerja non domestik terhadap pendapatan keluarga secara parsial (r) 

sebesar 0,373.  

Pengaruh jam kerja non domestik terhadap pendapatan didapatkan angka t 

hitung sebesar 3,673 sehingga secara parsial (individu)  terdapat pengaruh  secara 

signifikan dan positif antara jam kerja non domestik (X3) terhadap pendapatan 

keluarga (Y). Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa jika jam kerja non 

domestik tinggi, maka pendapatan keluarga ibu rumah tangga yang bekerja di luar 

sektor pertanian tinggi. Dan jika jam kerja non domestik tinggi, maka pendapatan 

keluarga ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian tinggi. Harga 

koefisien yang bertanda positif menunjukkan ada hubungan yang positif antara 

jam kerja non domestik terhadap pendapatan keluarga. Sedangkan pengaruh jam 

kerja non domestik terhadap pendapatan keluarga (r2) secara parsial adalah 

sebesar 13,91%. 

Pengaruh jenis pekerjaan terhadap pendapatan keluarga didapatkan angka t 

hitung sebesar –0,230 sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh  negatif 

namun signifikansinya lemah yaitu 0,039 sehingga keberadaanya dapat diabaikan, 

sedangkan keeratan hubungan antara jenis pekerjaan terhadap pendapatan secara 

parsial (r) sebesar 0,096. Harga koefisien yang bertanda positif menunjukkan ada 

hubungan yang positif antara jam kerja non domestik terhadap pendapatan 



 

keluarga. Sedangkan pengaruh jenis pekerjaan terhadap pendapatan keluarga 

secara  parsial  (r2) sebesar 0,92%. 

Diketahui bahwa yang mempunyai pengaruh positif terbesar berturut–turut  

secara parsial adalah pendidikan sebesar 24,01%, diikuti oleh jam kerja non 

domestik sebesar 13,91% kemudian jumlah anggota rumah tangga  sebesar 6,20% 

dan terakhir adalah jenis pekerjaan sebesar 0,92%. Karena besarnya pengaruh 

jenis pekerjaan tersebut relatif kecil dan berdasarkan hasil perhitungan SPSS  

tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan maka keberadaannya dapat 

diabaikan. Dengan demikian menunjukkan bahwa meningkatnya pendapatan 

keluarga ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang ditentukan oleh tingginya pendidikan 

sebesar 24,01%, jumlah anggota rumah tangga 6,20% dan jam kerja non domestik 

sebesar 13,91%. 

 Bentuk pengaruh antara  pendidikan jumlah anggota rumah tangga dan 

jam kerja non domestik terhadap pendapatan keluarga lebih jelasnya dapat 

digambarkan dari persamaan regresi yang diperoleh  yaitu Y = 4,142 + 1,018 X1  -

1,069 X2 + 0,327 X3  Arti dari persamaan regresi tersebut yaitu : 

- Dalam persamaan tersebut diketahui bahwa konstanta sebesar 4,142 yang 

berarti bahwa tanpa ada pendidikan, jumlah anggota rumah tangga dan 

jam kerja non domestik atau ibu rumah tangga tidak bekerja maka 

pendapatan keluarga tetap ada sebesar 4,421 satuan yang diperoleh dari 

pendapatan suami maupun pendapatan lain–lain. 



 

- Jika variabel pendidikan meningkat satu poin sedangkan jumlah anggota 

rumah tangga dan jam kerja non domestik tetap maka pendapatan 

keluarga meningkat sebesar 1,018 poin, sebaliknya jika pendidikan turun 

sebesar satu poin sedangkan jam kerja non domestik dalam keadaan 

konstan  maka pendapatan keluarga juga turun sebesar  1,018 poin. 

- Jika variabel jumlah anggota rumah tangga meningkat satu poin  

sedangkan pendidikan dan jam kerja non domestik tetap maka 

pendapatan keluarga turun sebesar 1,069 poin. Sedangkan jika jumlah 

anggota rumah tangga turun satu poin sedangkan pendidikan dan  jam 

kerja non domestik tetap maka pendapatan keluarga naik sebesar 1,069 

poin. 

- Jika jam kerja non domestik meningkat satu poin  sedangkan  pendidikan 

dan jumlah anggota rumah tangga konstan maka pendapatan keluarga 

meningkat sebesar 0,327 poin. Begitu pula sebaliknya jika jam kerja non 

domestik turun sebesar satu poin sedangkan pendidikan dan jumlah 

anggota rumah tangga dalam keadaan konstan maka pendapatan keluarga 

akan  turun sebesar 0,327 poin  

Hasil regresi ganda  diperoleh persamaan : 

Y = 4,142 + 1.018 X1 – 1,069 X2 + 0,327 X3 – 0,230 X4 

Berarti bahwa : dalam persamaan tersebut diketahui konstanta sebesar 

4,142 yang berarti tanpa ada pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, jam kerja 

non domestik dan jenis pekerjaan ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor 

pertanian maka untuk pendapatan keluarga sebesar 4,142.  



 

Berdasarkan persamaan regresi ganda yang diperoleh dimana koefisien 

regresi b1 berbanding positif maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif antara pendidikan terhadap pendapatan keluarga. Bentuk pengaruh yang 

diperoleh dari persamaan tersebut adalah jika variabel pendidikan ditingkatkan 

sebesar satu poin sedangkan variabel yang lain dalam keadaan tetap maka akan 

diikuti dengan meningkatnya pendapatan sebesar 1,018 poin, begitu juga jika skor 

variabel pendidikan menurun sebesar satu poin sedangkan variabel yang lain 

dalam keadaan tetap maka akan diikuti dengan menurunnya pendapatan keluarga 

sebesar 1,018 poin. 

Koefisien regresi b2 bertanda negatif maka dapat diartikan bahwa terdapat 

pengaruh yang negatif antara jumlah anggota rumah tangga dengan pendapatan 

keluarga. Bentuk pengaruh yang diperoleh dari persamaan tersebut adalah jika 

variabel jumlah anggota rumah tangga ditingkatkan  sebesar satu poin sedangkan 

variabel yang lain dalam keadaan tetap maka akan diikuti dengan  menurunnya 

pendapatan sebesar 1,069 poin. Begitu juga jika skor variabel jumlah anggota 

rumah tangga menurun sebesar satu poin sedangkan variabel yang lain dalam 

keadaan tetap maka akan diikuti dengan meningkatnya pendapatan keluarga 

sebesar 1,069 poin.  

Koefisien regresi b3 bertanda positif maka dapat diartikan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif antara jumlah jam kerja non domestik dengan pendapatan 

keluarga bentuk pengaruh positif. Bentuk pengaruh positif dari persamaan 

tersebut adalah jika variabel jumlah jam  kerja non domestik ditingkatan sebesar 1 

poin sedangkan variabel yang lain dalam keadaan tetap maka akan diikuti dengan 



 

meningkatnya pendapatan sebesar 0,327 poin. Begitu juga skor variabel jumlah 

jam kerja non domestik menurun sebesar 1 poin sedangkan variabel yang lain 

dalam keadaan tetap maka akan diikuti dengan menurunnya pendapatan keluarga 

sebesar 0,327 poin.  

Koefien regresi b4 bertanda negatif maka dapat diartikan bahwa terdapat 

pengaruh yang negatif antara  jenis pekerjaan ibu rumah tangga Desa Purwosari 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang terhadap pendapatan keluarga. Bentuk 

pengaruh yang diperoleh dari persamaan tersebut adalah jika variabel jenis 

pekerjaan ditingkatan sebesar 1 poin maka akan diikuti dengan penurunan 

pendapatan sebesar 0,230 poin. Sebaliknya jika skor variabel jenis pekerjaan   

menurun sebesar 1 poin maka akan diikuti dengan meningkatnya pendapatan 

keluarga sebesar 0,230 poin. 

 Hal ini terjadi karena ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor 

pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang mempunyai 

jenis pekerjaan sebagai buruh yang berjumlah 146 orang atau 51,957% dari 

seluruh jumlah ibu rumah tangga Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 

Kabupaten Magelang. 64 orang atau 22,775% adalah pedagang, 11,031 atau 31 

orang sebagai pegawai negeri. Sedangkan 8,896% atau 25 orang saja yang bekerja 

sebagai karyawan swasta sedangkan sisanya 15 orang atau 5,339% bekerja 

sebagai wiraswatawan atau jasa yaitu sebgai penjahit, salon, dukun pijat, dan 

dukun bayi. 

 Dari keadaan tersebut diatas dapat diketahui jenis pekerjaan ibu rumah 

tangga yang bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 



 

Kabupaten Magelang yang tertinggi adalah sebagai buruh yaitu meliputi 

pembantu rumah tangga, penjaga toko dan pemulung. Jenis pekerjaan yang kedua 

adalah sebagai pedagang yaitu meliputi penjual sayur keliling, penjual makanan 

keliling, warung, penjual sayur ke kota dan usaha toko. Jenis pekerjaan yang 

ketiga adalah pegawai negeri meliputi bidang, guru, perawat. Jenis pekerjaan yang 

keempat adalah karyawan swasta yaitu karyawan pabrik. Sedangkan jenis 

pekerjaan yang terendah adalah sebagai wiraswastawan dan jasa.  

 Dilihat dari mayoritas jenis pekerjaan tersebut diatas ibu rumah tangga 

yang bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 

Kabupaten Magelang bekerja hanya sebagai pekerja rendahan yang tidak 

memperhatikan tingkat pendidikan tertentu, keterampilan tertentu. Jenis pekerjaan 

mereka adalah pekerjaan pelayanan yang merupakan perluasan dari pekerjaan 

domestik (pekerjaan dalam rumah tangga mereka). Jenis pekerjaan ini merupakan 

jenis pekerjaan yang berupah rendah. 

 Dilihat dari jumlah terkecil jenis pekerjaan ibu rumah tangga yang bekerja 

di luar sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten 

Magelang adalah sebagai wiraswatawan dan jasa. Jumlah jenis pekerjaan ini 

sangat kecil karena dalam jenis pekerjaan tersebut memerlukan keterampilan 

tertentu dan keahlian tertentu didukung oleh faktor modal dan semangat usahawan 

karena jumlah jenis pekerjaan wiraswastawan dan jasa pada tingkat terendah hal 

ini dapat diartikan bahwa ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian 

Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang selain memiliki 

semangat usahawan yang rendah dan faktor modal yang menjadi kendala juga 



 

didukung oleh tingkat keterampilan yang rendah dan tingkat keahlian tertentu 

yang masih sangat terbatas. 

 Dari hasil perhitungan analisis persentase  Tabel 4.2 tentang pendidikan 

formal yang telah ditempuh diketahui bahwa pendidikan ibu rumah tangga yang 

bekerja di luar sektor pertanian di Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 

Kabupaten Magelang tergolong kurang baik, hal ini disebabkan oleh tingkat 

kesadaran masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten 

Magelang atau pendidikan formal yang masih rendah. Masyarakat Desa Purwosari 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang atau pendidikan formal yang masih 

rendah. Masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang 

tidak memandang pendidikan formal sebagai prioritas yang penting. Masyarakat 

Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang hanya mementingkan 

pendidikan agamanya saja. Didukung oleh anggapan kuno yang menyatakan 

bahwa pendidikan bagi seseorang anak perempuan dikesampingkan karana 

menganggap pendidikan anak laki–laki lebih penting. Seorang anak perempuan 

tidak perlu melanjutkan sekolah tinggi karena menurut anggapan tersebut seorang 

anak perempuan tugas utamanya adalah menjadi istri yang melayani suami dan 

anak–anak mereka yang aktivitasnya banyak dilakukan di dalam rumah yakni di 

dapur. Sedangkan anak laki–laki mempunyai tugas yang dianggap lebih berat 

yaitu sebagai pencari nafkah. Karena tugas tersebut maka mereka beranggapan 

bahwa pendidikan bagi seorang anak laki–laki lebih penting dari pada anak 

perempuan. 



 

Ada juga anggapan kuno yang masih menjadi standar untuk tidak 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Anggapan tersebut adalah 

bahwa timbul rasa malu bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan yang 

pada umur tertentu tapi belum menikah. Oleh karena itu sering dijumpai orang tua 

yang menikahkan anak gadisnya demi bengsi keluarganya tanpa 

mempertimbangkan bagaimana pendidikan mereka selanjutnya. 

Hal–hal tersebut di atas menjadi kendala bagi seorang ibu rumah tangga 

yang bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 

Kabupaten Magelang untuk menggapai pendidikan yang tinggi, hal ini tampak 

pada beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini. 

Indikator jenjang pendidikan ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor 

pertanian yang telah ditempuh dalam kategori kurang baik. Hal ini tampak pada 

kondisi tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh yaitu mayoritas ibu rumah 

tangga yang bekerja di luar sektor pertanian tidak  tamat SD, bahkan pada posisi 

kedua yang hanya terpaut 0,6% adalah hanya menamatkan SD/SLTP. Dengan 

pendidikan ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian yang rendah 

tersebut maka akan mengurangi kesempatan mereka untuk menggali potensi diri 

mereka untuk lebih berkualitas. Dengan pendidikan ibu rumah tangga yang 

bekerja di luar sektor pertanian yang rendah tersebut maka akan membatasi 

pengetahuan mereka yang sangat terbatas. Mereka juga akan mempunyai 

kemampuan yang sangat terbatas karena pengetahuan mereka yang minimal. 

Mereka tidak berkesempatan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan 

kemampuan mereka melalui pendidikan formal. Dengan pendidikan formal ibu 



 

rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian yang tergolong rendah dan 

hanya berpengetahuan sangat terbatas dan kemampuan yang minimal mereka 

hanya dapat bekerja pada jenis pekerjaan yang berupah rendah. 

Indikator tentang keterampilan yang dimiliki ibu rumah tangga yang 

bekerja di luar sektor pertanian dari dua pertanyaan yang diajukan yaitu pernah 

hendaknya mengikuti kursus yang menunjang pekerjaan mereka dan pernah 

tidaknya mengikuti kursus lain di luar bidang pekerjaan. Diketahui bahwa mereka 

mayoritas tidak pernah mengikuti kursus yang menunjang pekerjaan dan pernah 

mengikuti mengikuti kursus di luar bidang pekerjaan, namun tidak sampai tamat. 

Dari indikator keterampilan yang tergolong kurang baik tersebut, maka ibu rumah 

tangga yang bekerja di luar sektor pertanian tidak dapat bekerja pada jenis 

pekerjaan yang berupah tinggi. Dengan keterampilan yang tergolong kurang baik 

tersebut, maka ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian bekerja 

pada jenis pekerjaan berupah rendah yang tidak mengutamakan jenis keterampilan 

tertentu. 

Pada Tabel 4.3 tentang pengalaman kerja sebelumnya mereka tergolong 

kurang berpengalaman, kurangnya pengalaman kerja pada jenis pekerjaan yang 

akan digeluti menentukan produktivitas kerja mereka yang masih kurang baik, 

sehingga upah yang mereka terimapun menjadi rendah. Karena dengan 

pengalaman kerja yang baik maka produktivitas kerjanya akan baik pula sehingga 

upah yang mereka terima akan lebih tinggi di bandingkan dengan yang kurang 

berpengalaman. 



 

Selain pendidikan, jumlah anggota keluarga rumah tangga juga 

berpengaruh pada pendapatan keluarga. Jumlah anggota keluarga tergolong jelek. 

Hal ini disebabkan oleh karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti 

keluarga berencana, maupun karena biaya berKB yang dianggap masih mahal. 

Hal ini didukung pula oleh anggapan masyarakat bahwa banyak anak banyak 

rejeki, karena anak membawa rejeki mereka masing–masing. Hal lain yang ikut 

berpengaruh yaitu adanya anggapan bahwa berKB adalah larangan agama. Hal ini 

tampak pada indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pada Tabel 4.4 jumlah anggota rumah tangga ibu rumah tangga yang 

bekerja di luar sektor pertanian yang tinggal dalam satu atap dan makan dalam 

satu dapur yaitu mayoritas berjumlah lebih dari lima orang. Dengan jumlah 

anggota rumah tangga yang banyak berarti kebutuhan kelurga juga tinggi, 

sehingga dituntut untuk berpendapatan tinggi. Jika pendapatan keluarga masih 

juga rendah sedangkan jumlah anggota rumah tangga tetap banyaknya, berarti 

pendapatan keluarga tersebut akan berkurang untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga  yang besar. 

Indikator jumlah anggota rumah tangga yang masih ditanggung biaya 

hidupnya sesuai Tabel 4.5 Jumlah Tanggungan Keluarga yaitu lebih dari tiga 

orang, sedangkan yang sudah bekerja adalah satu orang. Dalam setiap rumah 

tangga berarti harus menanggung biaya hidup anggota rumah tangga yang belum 

dewasa, anggapan rumah tangga yang cacat maupun anggota rumah tangga yang 

telah lanjut usia. 



 

Pendapatan keluarga juga dipengaruhi oleh jam kerja non domestik ibu 

rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian. Dalam penelitian ini jam kerja 

non domestik dalam kategori kurang baik. Hal ini disebabkan oleh peranan ganda 

ibu rumah tangga. Peranan ganda tersebut yaitu bahwa ibu rumah tangga selain 

aktif di luar rumah untuk bekerja juga dituntut untuk tetap menjalankan 

aktivitasnya di dalam rumah, seperti mengatur rumah tangga dan mengerjakan 

pekerjaan tradisional khas perempuan yaitu memasak, mencuci dan lain 

sebagainya. Hal ini terlihat pada indikator yang digunakan dalam penelitian ini. 

Sesuai Tabel 4.7 Jumlah Jam Kerja Non Domestik banyaknya jam kerja 

ibu rumah tangga di luar pekerjaan rumah tangga dalam sehari yaitu 8–9 jam per 

hari. Mereka berangkat dari rumah mayoritas pukul 06.00–06.30 dan sampai di 

rumah lebih dari pukul 16.00. sedangkan dalam sebulan ibu rumah tangga yang 

bekerja di luar sektor pertanian kerja lembur antara 5–10 hari. Dari keadaan 

tersebut diketahui bahwa  ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian 

berada di luar rumah minimal 10 jam yaitu pukul 06.00–16.00. Dari kondisi di 

atas berarti jumlah jam kerja ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor 

pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang lebih 

banyak  dari ketentuan yang ditetapkan yaitu 8 jam per hari. 

Pendapatan keluarga juga dipengaruhi oleh jenis pekerjaan ibu rumah 

tangga yang bekerja di luar sektor pertanian. Jenis pekerjaan dalam penelitian ini 

dari analisis persentase tergolong baik, karena ibu rumah tangga yang bekerja di 

luar sektor pertanian berusaha melakukan jenis pekerjaan yang sesuai, dengan 



 

harapan supaya dapat bekerja dengan baik. Hal ini tampak pada indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Indikator keseuaian jenis pekerjaan dengan pendidikan mayoritas 

berpendapat bahwa jenis pekerjaan ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor 

pertanian sesuai dengan pendidikan. Dilihat dari tingkat pendidikan mereka yang 

mayoritas adalah tamatan SD/SLTP adalah sesuai dengan jenis pekerjaan mereka 

yang mayoritas adalah sebagai buruh. 

Indikator keseuaian ketarampilan lain dengan jenis pekerjaan adalah 

kurang sesuai karena meskipun mereka memiliki keterampilan lain, tapi tidak 

dikembangkan. Sehingga jenis pekerjaan mereka tidak ditentukan oleh 

keterampilan yang mereka miliki. Selain itu keengganan untuk mengembangkan 

keterampilan telah mereka miliki terhalang oleh banyak faktor antara lain faktor 

modal, faktor keterbatasan tenaga dan waktu yang mereka miliki. 

Indikator pengalaman kerja pada jenis pekerjaan yang telah ditekuninya 

sesuai tabel 4.10 Lama Kerja, mayoritas telah bekerja lebih dari tiga bulan. Hal ini 

terjadi karena keengganan ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian 

untuk mencoba jenis pekerjaan lain karena menganggap jenis pekerjaan mereka 

sudah cocok. Hal ini didukung oleh terbatasnya jenis pekerjaan yang tersedia 

untuk syarat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki ibu rumah tangga yang 

bekerja di luar sektor pertanian. Untuk jenis pekerjaan tertentu mengutamakan 

tingkat pendidikan tertentu dan keterampilan tertentu pula. Sehingga ibu rumah 

tangga yang bekerja di luar sektor pertanian dengan tingkat pendidikan yang 



 

rendah dan keterampilan yang sangat terbatas tidak mempunyai banyak peluang 

untuk bekerja pada jenis pekerjaan yang  menghasilkan upah yang lebih besar. 

Berdasakan hasil perhitungan analisis deskriptif persentase pendapatan 

keluarga  Desa Purwosari Kec. Tegalrejo Kab. Magelang berada pada kategori 

yang kurang baik hal ini dikarenakan pendapatan keluarga Desa Purwosari Kec. 

Tegalrejo Kab. Magelang masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada indikator–

indikator berikut ini : 

Indikator pendapatan ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor 

pertanian sesuai Tabel 4.11 Pendapatan Ibu Rumah Tangga mayoritas  responden 

mengaku  bahwa pendapatan mereka sebesar  Rp. 150. 000 – Rp. 450. 000 dalam 

kategori sedang. Dengan pendapatan tersebut dirasa masih terlalu kecil untuk 

pemenuhan kebutuhan keluarga mereka mengingat jumlah anggota rumah tangga 

mereka yang banyak untuk pemenuhan kebutuhan  pokok mereka. 

Indikator pendapatan  suami ibu rrumah tangga yang bekerja di luar sektor 

pertanian sesuai Tabel 4.12 Pendapatan Suami, mayoritas  responden mengaku  

bahwa pendapatan mereka sebesar Rp. 450.000 - Rp. 900.000 dalam kategori 

menengah. Dengan pendapatan tersebut dirasa masih terlalu kecil untuk 

pemenuhan kebutuhan keluarga mereka mengingat jumlah anggota rumah tangga 

mereka yang  banyak untuk pemenuhan kebutuhan  pokok mereka. 

Indikator pendapatan lain–lain sesuai Tabel 4.13 Pendapatan Lain–lain, 

ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian mayoritas responden 

mengaku bahwa pendapatan mereka kurang dari Rp. 150.000  dalam kategori 

rendah. Dengan pendapatan tersebut dirasa masih terlalu kecil untuk pemenuhan 



 

kebutuhan keluarga mereka mengingat jumlah anggota rumah tangga mereka yang 

ditanggung banyak untuk pemenuhan kebutuhan  pokok mereka. 

 

4.3 Kesetaraan Gender Di Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten 

Magelang 

Seberapapun luas dan intensifnya sosialisasi penyadaran kesetaraan gender 

yang telah diadakan selama ini, hal tersebut tidak banyak membawa perubahan 

yang signifikan bagi pemberdayaan perempuan pedesaan khususnya perempuan 

Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Ibu rumah tangga 

yang bekerja di luar sektor pertanian meskipun mereka bekerja untuk 

mendapatkan penghasilan namun jenis pekerjaan yang mereka masih merupakan 

jenis pekerjaan perluasan fungsi domestik (Jenis pekerjaan Steriotip khas 

perempuan) seperti pembantu rumah tangga. Jenis pekerjaan yang digeluti 

bukanlah jenis pekerjaan pengambilan keputusan dalam suatu permasalahan. Jenis 

pekerjaan tersebut identik dengan upah rendah, serta erat kaitannya dengan sektor 

informal. Salah satu penyebabnya adalah karena posisi perempuan yang terlanjur 

amat lemah dibanding pria terhadap akses ekonomi akibat sistem sosial patriarkis. 

Ibu rumah tangga yang bekerja diluar sektor pertanian yang hanya 

berpendidikan sangat terbatas dan dengan keterampilan yang terbatas pula, 

mengakibatkan daya kompetisi terbatas untuk bersaing memperoleh jenis 

pekerjaan yang baik (tertentu). Tekanan tersebut, memaksa para ibu rumah tangga 

yang bekerja di luar sektor pertanian menjadi tenaga komersial. Karenannya 

masuknya perempuan ibu rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian 



 

Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang ke sektor publik lebih 

disebabkan oleh faktor ekonomi daripada meningkatnya kesadaran  emansipasi 

perempuan. 

Plan Internasional (2001) dalam Sundari (2004: 36) menemukan fakta 

bahwa penduduk miskin membelanjakan 80% pendapatan mereka untuk makanan. 

Dari hal tersebut disimpulkan bahwa ongkos atas  pendidikan dan kesehatan yang 

tengah berlangsung dipikul oleh ibu. Mereka harus memperpanjang waktu untuk 

bekerja, memilih makan yang murah membelanjakan untuk kesehatan atau 

memilih anak mana yang harus keluar dari sekolah. Singkatnya kemiskianan akan 

lebih mudah diatasi  jika komunitas miskin tersebut berpendidikan cukup, terjaga 

kesehatannya dan tidak ada gender pada komunitas tersebut.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada pemilihan ini, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara simultan variabel pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, jam kerja 

non domestik, jenis pekerjaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan keluarga Desa Purwosari Kec. Tegalrejo Kab. Magelang sebesar 

50% dan berarti hipotesis diterima. 

2. Secara parsial variabel pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan keluarga 

sebesar 24,01%, variabel jumlah anggota rumah tangga berpengaruh terhadap 

pendapatan keluarga sebesar 6,20%, variabel jam kerja non domestik 

berpengaruh terhadap pendapatan keluarga sebesar 13,91% dan jenis 

pekerjaan berpengaruh terhadap pendapatan keluarga sebesar masing-masing 

berpengaruh sebesar  0,92%. 

 

5.2 Saran–saran 

Adapun saran-saran yang dapat diajukan di dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pendidikan formal supaya lebih diperhatikan bagi ibu rumah tangga yang 

bekerja di luar sektor pertanian. Karena lapangan pekerjaan di luar sektor 

pertanian mengutamakan pendidikan yang tinggi, keterampilan yang 



 

memadai dan pengalaman cukup. Dengan pendidikan yang tinggi, 

keterampilan yang memadai dan pengalaman yang cukup maka akan 

memiliki daya saing yang lebih baik untuk memperoleh  jenis pekerjaan yang 

lebih baik  

2. Bagi masyarakat Desa Purwosari Kec. Tegalrejo Kab. Magelang untuk 

memberikan kesempatan yang sama antara laki–laki dan perempuan dalam 

bidang pendidikan. 
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Lampiran 1.  
 

 
ANGKET PENELITIAN 

 
 

Kepada :  

Yth. Ibu ..................................... 

Di Desa Purwosari Kec. Tegalrejo 

Kabupaten Magelang 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai syarat gelar 

kesarjanaan, saya bermaksud mengadakan penelitian untuk penulisan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Di Luar Sektor 

Pertanian Terhadap Pendapatan keluarga Di Desa Purwosari Kecamatan 

Tegalrejo Kabupaten Magelang”. 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, saya mohon ibu mengisi angket 

dengan sejujur-jujurnya. Segala rahasia sehubungan dengan jawaban tersebut akan 

saya jaga dan tidak akan berpengaruh terhadap ibu. 

Besar harapan saya ibu mengisi angket ini. Atas bantuannya saya ucapkan 

terima kasih. 

 
 

Semarang,      Maret 2005 
 

 Peneliti 
 
 
 

ANITA ARIYANI 
NIM. 3364971626  

 
 
 
 
 

 



 

DAFTAR PERTANYAAN 
 
 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : 

Warga RT/RW : 

Umur   : 

Jenis pekerjaan : 

 
II. KETENTUAN UMUM 

1. Lembar angket ini semata-mata bertujuan untuk memperoleh data tentang 

pengaruh ibu rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian terhadap 

pendapatan keluarga di Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten 

Magelang. 

2. Cara pengisian dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang 

paling sesuai. 

3. Sudilah kiranya ibu menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. 

4. Dalam pengisian dijamin kerahasiaannya. 

 
III. PERTANYAAN 

PENDIDIKAN 

1. Pendidikan formal yang telah ibu tempuh adalah ? 

a.  Perguruan tinggi   c. Tamat SD/SLTP 

b. Tamat SLTA   d. Tidak tamat SD 

 
 
 


