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ABSTRAK 
 
Kurniawan, Eddy. 2007. Profil Buruh Wanita Kerajinan Mebel di Kelurahan Bugel 
Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Sikripsi, Sarjana Pendidikan 
Kewarganegaraan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang. Setebal 58 halaman 3 tabel. 
 
Kata Kunci : Profil, Buruh Wanita, Kerajinan Mebel 
 
 Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan 
dalam bentuk lain, buruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buruh kerajinan 
mebel yang sudah berkeluarga. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk 
berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual 
dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memilik hubungan 
yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan 
masyarakat dan lingkungan. Seorang ibu mempunyai peranan dan kedudukan yang 
sama dengan ayah yaitu sebagai Buruh Wanita Kerajinan Mebel berlokasi di 
Kelurahan Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Oleh karena itu seorang ibu 
dituntut untuk ikut berperan aktif dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga tidak 
hanya tergantung dari apa yang dilakukan dan diperoleh suami. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Keadaan buruh wanita di tinjau dari 
pendidikan, usia, jenis pekerjaan, upah, jam kerja, cuti, dan cuti kerja. Kontribusi 
buruh wanita terhadap pendapatan keluarga, kontribusi buruh wanita terhadap sistem 
pengelolaan pendapatan keluarga dan Hubungan sosial buruh wanita dengan 
lingkungan kerja dan masyarakat tempat tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui profil buruh wanita kerajinan mebel yang meliputi keadaan ekonomi, 
status kehidupan sosial, perencanaan pendapatan dan kesadaran berinteraksi. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 
memaparkan berbagai dat yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara. 
Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dan analisis data yang digunakan (1) 
Pengumpulan data (2) Reduksi data (3) Penyajian data dan (4)Penarikan 
kesimpulan/verifikasi. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang status atau 
gambaran tentang buruh wanita kerajinan mebel yang bisa mencari nafkah dan bisa 
menambah pendapatan keluarga, tugas wanita tidak hanya menjadi pendamping 
suami, ibu rumah tangga, pendidik, pembawa keturunan maupun juga anggota 
masyarakat dan wanita juga bisa menjadi penompang perekonomian dalam keluarga. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai buruh wanita kerajinan mebel 
kebanyakan tingkat pendidikannya rendah rata-rata hanya lulusan SD dan 
mengandalkan fisiknya saja, usia kebanyakan sudah berkeluarga jenis pekerjaan 
antara lain mengamplas, mewarnai dan membungkusi barang yang sudah jadi, upah 
yang diterima Rp. 10.000 perhari jam kerja antara jam 8 pagi sampai jam 4 sore dan 
cuti kerja tidak terlalu dipermasalakan asalkan bias dipertanggungjawabkan misalnya 
cuti hamil, keperluan keluarga dan lain-lain. Profil aktifitas meliputi peran domestik, 
peran publik serta peran sosial dengan melakukan pekerjaan rumah, mencari nafkah, 
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mengikuti kegiatan sosial dan keagamaan seperti PKK dan pengajian. Profil akses 
yaitu dengan melakukan semua pekerjaan, baik pekerjaan yang dihargai dengan uang 
atau tidak dengan memanfatkan sumber daya yang ada, sedangkan Profil kontrol 
meliputi kegiatan proses pengambilan keputusan. Sedangkan hubungan sosialnya 
dengan lingkungan kerja dan masyarakat sangat harmonis dan seimbang dengan 
pekerjaan yang dilakukan sehari-hari.  

Kesimpulan dan Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini terutama 
ditujukan bagi buruh wanita kerajinan mebel perlu adanya peningkatan kerjasama 
antara suami dan istri dalam mengatur keluarga dan dapat bersosialisasi tetangga 
maupun lingkungan kerja, pengakuanya dari masyarakat tentang peranan buruh 
wanita kerajinan mebel bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga akan tetapi tetap 
tidak melupakan tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga serta adanya langkah 
nyata dari berbagai pihak untuk menghilangkan diskriminasi antara laki-laki dan 
perempuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Zaman dahulu kaum wanita semata-mata diisyaratkan akan kewajiban 

sebagai istri dan ibu rumah tangga berkorban menurut dan mengalah untuk 

kepentingan kaum lelaki. Akan tetapi untuk masa sekarang dengan zaman yang 

semakin maju menurut sebagian kaum wanita untuk mampu berperan dan 

menggunakan kesempatan ini, melainkan harus juga berfungsi sebagai tenaga kerja, 

pendidik dan anggota organisasi masyarakat serta menagggung segala akibatnya. 

Menjelang akhir abad ke-20 dan memasuki milenium ke-3  (awal abad 

21) terjadi berbagai perkembangan dalam masalah ketenagakerjaan wanita. 

Wanita  dituntut untuk memiliki sikap yang mandiri di samping suatu kebebasan 

untuk mengembangkan dirinya sebagai sesuai dengan bakat yang dimilikinya. 

Selain terjadi pergeseran wanita dalam lapangan pekerjaan dan jenis pekerjaan 

terjadi juga peningkatan jumlah angkatan kerja yang cukup signitikan. Terjadinya 

pergeseran dari pekerja domestik masuk ke sektor publik. Meskipun terjadi 

pergeseran, kaum wanita belum bisa melepaskan pekerjaan domestik secara 

keseluruhan berbagai faktor budaya, gender, dan dioskriminasi dan kodrat wanita 

masih mempengaruhi partisipasi wanita dalam sektor ketenagakerjaan. 

Di satu sisi wanita Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sektor, 

tetapi di sisi lain muncul pula tuntutan lain agar wanita tidak melupakan kodrat 

mereka sebagai wanita. Menekankan bahwa untuk mengkaji profil wanita Indonesia 
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dan permasalahan yang dihadapi oleh wanita Indonesia ada tiga hal yang perlu 

diperhatikan. Pertama, bahwa Indonesia adalah suatu negara pluralistik dari segi etnik 

dan kebudayaannya. Kedua, adanya pluralisme etnik dan kebudayaan itu maka tidak 

mungkin kita secara adhock membuat suatu pendapat yang menggeneralistik bahwa 

wanita Indonesia sejak semula memiliki kedudukan yang rendah tanpa kita 

mempelajari kedudukan wanita yang konteks kebudayaan dari masing-masing suku 

bangsa yang hidup di bumi nusantara ini. Ketiga, situasi delematis yang saat ini 

dihadapi oleh wanita Indonesia merupakan hasil dari suatu proses interaksi dari 

berbagai faktor sosial dan politik yang berkembang di negara kita. 

 Dalam era Orde baru hingga era Reformasi telah diperhatikan 

keterlibatan wanita Indonesia dalam pembangunan pemerataan kesempatan kerja, 

berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan wanita 

tercantum dalam pelita III antara lain : 

1. Peningkatan pendidikan dan keterampilan wanita terutama di daerah pedesaan, 

antara lain melalui pendidikan informal dan pendidikan keterampilan lainnya 

termasuk pendidikan kewiraswastaan 

2. Membentuk kader-kader wanita bagi pembangunan desa. 

3. Memperbanyak kegiatan produktif terutama bagi wanita yang ekonominya. 

Disertakannya perempuan dalam pembangunan yang diperkuat dengan 

landasan hukum dan berbagai bentuk kebijakan Nasional pada hakikatnya 

merupakan pengakuan akan harkat dan martabat perempuan sebagai insan 

pembangunan. Perempuan sebagaimana halnya laki-laki bukan saja menjadi objek 

pembangunan tetapi justru sebaliknya sebagai lelaki (subyek) pembangunan yang 

dapat bekerja baik di sektor domestik maupun publik. 
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Keterlibatan wanita dalam pembangunan  di samping telah menjadi 

program pembangunan Nasional dan keterbukaan saluran informasi 

mengakibatkan terjadinya pergeseran peranan wanita dari sektor domestik menuju 

sektor publik. Boserup (1984: 98) mengemukakan bahwa banyak dibanyak negara 

berkembang wanita merupakan bagian terbesar dalam pekerjakan industri rumah 

tangga, kondisi tersebut diatas merupakan gejala umum tidak terkecuali di 

Indonesia dan khususnya di daerah Bugel. Wanita (ibu rumah tangga) sebagai 

pencari nafkah dilatar belakangi oleh kondisi sosial, mereka berasal dari golongan 

kelas bawah pedesaan, mereka pula kekurangan aset produksi berupa modal usaha 

apalagi pendidikan dan keterampilan. Masyarakat pedesaan ini juga rata-rata 

mempunyai suami berpenghasilan rendah dan untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga banyak kaum wanita terpaksa mencari tambahan penghasilan diluar rumah. 

Faktor-faktor ini membangkitkan motivasi dan kesadaran wanita untuk 

membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang cukup tinggi 

mendorong ibu rumah tangga untuk bekerja sebagai halnya sebagai suami, karena 

ekonomi keluarga agar lebih maju haruslah disokong oleh suami sebagai pencari 

nafkah yang pokok sedangkan istri sebagai tambahan pendapatan keluarga. 

Usaha membantu perekonomian keluarga seorang wanita dapat 

melakukan pekerjaan seperti berdagang, bertani, pegawai pemerintah, usaha, 

buruh, dan sebagainya. Di kelurahan Bugel  Kecamatan Kedung Kabupaten  

Jepara sebagai wanitanya memilih bekerja sebagai buruh kerajinan mebel, dimana 

pekerjaan tersebut mengandalkan kemampuan fisiknya, sedangkan pada daerah 

lain pekerjaan sebagai buruh wanita kerajinan mebel walaupun secara 
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ekonominya dapat menambah  pendapatan keluarga, namun di daerah lain 

perilaku tersebut belum bisa diterima sedangkan, di Kelurahan Bugel Kecamatan 

Kedung  Kabupaten Jepara perilaku tersebut dapat diterima oleh lingkungan 

masyarakat.  

Masyarakat tidaklah memandang dari jenis pekerjaan yang dilakukan oleh 

kaum wanita dalam hal ini wanita sebagai buruh wanita kerajinan mebel, namun 

pekerjaan tersebut asalkan tidak menyimpang dari norma-norma masyarakat atau 

pekerjaan tersebut sifatnya halal. Hal ini yang menjadikan pekerjaan sebagai 

buruh wanita kerajinan mebel bagi  kaum wanita dapat diterima atau layak di 

Kelurahan Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara sedangkan di daerah lain 

pekerjaan buruh wanita kerajinan mebel di Jepara belumlah dianggap layak. 

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka penulisan tertarik untuk mengadakan 

penelitian secara khusus mengenai ”Profil Buruh Wanita Kerajinan Mebel di 

Kelurahan Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara “ 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang peneliti ajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana keadaan buruh wanita di tinjau dari pendidikan, usia, cuti kerja, 

jenis pekerjaan, upah, jam kerja kerajinan mebel di Kelurahan Bugel 

Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara? 

2. Bagaimana kontribusi buruh wanita terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi 

keluarga di Kelurahan Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara? 
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3. Bagaimana hubungan sosial yang terbentuk antara buruh wanita kerajinan 

mebel dalam hubungannya dengan lingkungan kerja dan masyarakat tempat 

tinggal? 

 

C. Penegasan Istilah 

Usaha menghindari terjadinya salah pengertian atau kekeliruan dalam 

menafsirkan judul skripsi ini maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan, 

yaitu sebagai berikut : 

1.  Buruh wanita 

UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh di dalam Bab I ketentuan 

umum (pasal 1ayat 5) menyatakan bahwa Pekerja/Buruh adalah setiap orang 

yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

2. Kerajinan mebel 

Kerajinan mebel adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang perkayuan 

seperti pembuatan meja, almari (perkakas Rumah Tangga) (Pengembangan 

Bahasa, 1983: 640). Yang dimaksud dengan buruh kerajinan mebel dalam 

penelitian adalah orang yang bekerja pada gudang kerajinan mebel, dimana 

pekerjaan tersebut merupakan mata pencahariannya dalam memenuhi 

kebutuhan ekonominya. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Sebagaimana permasalahan yang telah jelas penulis kemukakan diatas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk  : 
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1. Mengetahui tentang gambaran atau status wanita di tinjau dari pendidikan, 

usia, jenis pekerjaan, upah, jam kerja dan cuti kerja kerajinan mebel di 

Kelurahan Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. 

2. Mengetahui peranan buruh wanita kerajinan mebel dalam pemenuhan 

kebutuhan keluarga dan hubungan sosial dengan lingkungan kerja maupun 

masyarakat tempat tinggal. 

Adapaun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat khususnya ibu rumah tangga 

tentang tata cara meningkatkan pendapatan keluarga. 

2. Dapat memberikan masukan pada masyarakat khususnya ibu rumah tangga 

tata cara pengelolaan pendapatan keluarga. 

3. Dapat memberikan masukan kepada badan-badan atau lembaga yang terkait 

dengan masalah perekonomian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Buruh Wanita 

UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh di dalam Bab I ketentuan umum 

(pasal 1ayat 5) menyatakan bahwa Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Buruh adalah orang yang 

menjual tenaganya demi kelangsungan hidupnya,ia tidak memiliki sarana atau faktor 

produksi selain tenaganya sendiri, ia bekerja untuk menerima upah.  

Buruh adalah sumber daya manusia yang diperlukan dalam produksi selain 

pengusaha dan pemilik modal. Buruh dapat dibedakan melalui jenis-jenis kerjanya 

antara lain buruh industri, buruh tani, dan buruh bangunan.Mereka bekerja sesuai 

dengan kemampuanya, bahkan mengabdi sebuah industri dengan mendapatkan 

upah yang pantas, karena kaum buruh sering diartikan sebagai faktor industri 

semata-mata maka timbul masalah-masalah sosial sehingga diperlukan 

perlindungan hukum tentang upah, jaminan kerja serta jaminan lainya agar 

martabat buruh sebagai manusia tetap diperhatikan. Berdasarkan pengupahannya 

buruh di bedakan menjadi : 

a) Buruh borongan adalah buruh yang upahnya didasarkan atas paket beban 

kerja, sedangkan jangka waktu ia menyelesaikan seluruh pekerjaan itu tidak 

dipersoalkan. 

b) Buruh harian adalah buruh yang satuan upahnya didasarkan atas satuan harian. 
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c) Buruh lepas adalah buruh yang tidak mempunyai ikatan tetap dengan majikan. 

d) Buruh tetap adalah buruh yang mempunyai ikatan hubungan kerja tetap untuk 

waktu yang relative lama.  

 

B.  Peranan Wanita Dalam Keluarga 

Wanita mempunyai peranan di keluarga sebagai pribadi, istri dan ibu rumah 

tangga. Wanita Indonesia sejak dahulu sudah mendapat tempat yang baik dengan 

berkembangnya zaman yang semakin maju mengakibatkan berubahnya tata nilai 

yang ada dalam masyarakat. Peranan wanitapun berubah dengan sendiri, yang 

semula hanya berperan sebagai istri dan ibu rumah tangga sekarang peranannya 

menjadi bertambah. Peranan tambahan tersebut lebih dikenal sebagai Panca 

Dharma Wanita yaitu (Victor Situmorang : 12-13) 

1. Wanita sebagai pendamping suami 

Wanita tidak hanya sebagai ibu, tetapi juga sebagai kekasih suami seperti 

sebelum kawin, sehingga dalam rumah tangga tetap terjamin ketentraman 

yang dilandasi kasih sejati. Sebagai istri dituntut untuk setia pada suami agar 

dapat menjadi motivator kegiatan suami. 

2. Wanita sebagai ibu rumah tangga 

Wanita sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab untuk secara terus 

menerus memperhatikan kesehatan rumah, dan tata laksana rumah tangga, 

mengatur segala sesuatu didalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu 

hidup, keadaan rumah harus mencerminkan rasa aman, tentram dan damai 

sebagai seluruh anggota keluarga. 
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3. Wanita sebagai pendidik 

Ibu adalah pendidik utama dan pertama dalam keluarga bagi putra-putrinya, 

menanamkan rasa hormat, cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

kepada masyarakat, orang tua, perlu dimulai dari lingkungan keluarga dimana 

peranan ibu sangat menentukan anak-anak kelak yang tumbuh menjadi warga 

negara yang tanggungjawab. 

4. Wanita sebagai pembawa keturunan bangsa 

Seusai dengan fungsinya fitranya, manusia adalah sebagai penerus keturunan 

yang diharapkan melahirkan anak yang cerdas pikiranya, sehat jasmani dan 

rokhani dan kuat pribadinya yang memiliki tanggungjawab, luhur budi 

pekertinya dan terpuji peraingnya.   

5. Wanita sebagai anggota masyarakat 

Pada masa pembangunan ini peran istri perlu diusahakan untuk meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan. Organisasi 

kemasyarakatan wanita perlu diusahakan untuk difungsikan sebagai wadah 

bersama dalam usaha mengembankan pengetahuan dan pengetahuanya yang 

diperlukan dalam membina, membentuk pribadi serta watak seseorang dalam 

rangka pembangunan wanita Indonesia seutuhnya.  

Wanita sebagai salah satu sumber daya manusia dalam kegiatan 

pembangunan, perlu memiliki motivasi, pengetahuan dsan keterampilan. Dalam 

usaha mengikutsertakan wanita dalam kegiatan pembangunan, perlu ditunjang 

dengan sarana lain agar ikut berperan di masyarakat dan dalam keluarga dengan 

baik. Adanya sarana yang menjamin hak-hak dan kewajiban wanita adalah sarana 
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hukum. Dalam perananya sebagai tenaga kerja diatur dalam Undang-undang No. 

25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. 

Undang-undang No. 25 Tahun 1997 dalam Pasal 5 Undang-undang 

Ketenagakerjaan mencantumkan bahwa pengusaha wajib memberikan 

kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap tenaga kerja untuk 

memperoleh pekerjaan, dalam menciptakan keluarga sehat dan sejahtera, perlu 

didukung beberapa hal sebagai berikut  : 

1. Kesehatan jasmani perlu diperhatikan 

a. Mulai anak masih dalam kandungan 

b. Usai balita 

c. Usai anak-anak dan balita 

d. Hidup bersih dan teratur  

2. Kesehatan rohani dapat diperhatikan  

a. Perilaku orang tua sejak bayi masih dalam kandungan 

b. Perilaku kanak-kanak 

c. Memonitor pendidikan Agama 

d. Perilaku orang tua sebagai teladan 

3. Ekonomi keluarga yang dapat menunjang kehidupan rumah tangga   

a. Kesempatan antara pemasukan dan pengeluaran kebutuhan rumah tangga 

b. Dapat menentukan skala prioritas 

c. Menambah income keluarga dengan kesempatan istri bekerja atau 

berwiraswasta baik suami dan istri.  (Hemas, 1992: 87) 
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Dalam memenciptakan keluarga sehat sejahtera dan bahagia harus 

membiasakan hidup dengan saling menunjang misalnya : 

1. Ibu harus menciptakan suasana yang harmonis dalam arti hidup sehat dan 

ketatwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang kuat. 

2. Adanya komunitas antar anggota keluarga sebaik mungkin. 

3. Menciptakan kerja sama atau gotong-royong antar anggota keluarga dengan 

pembagian tugas untuk saling membantu. 

4. Menentukan dasar-dasar pendidikan yang tuntas bagi putra-putrinya. 

5. Dengan ketrampilanya sebagai wanita dapat lebih mandiri untur mengatur 

rumah tangga.   

Oleh karena itu seorang wanita harus mampu berfikir positif untuk selalu 

mengembangkan dirinya sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan dimasa yang 

akan datang. Seorang wanita harus pandai-pandai mensiasati adanya nilai-nilai 

masyarakat yang tradisional dan menggantikanya dengan nilai positif terhadap 

pandangan wanita, dalam  hal ini wanita harus dapat merubah pandangan 

masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, seperti wanita 

bekerja diluar rumah, berkarir dan lain-lain. Dengan ketentuan semua itu 

merupakan kesepakatan antar suami dan istri. Disamping mempunyai tujuan yang 

mulia karena untuk menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera kehidupan 

sekarang menuntut wanita untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 

pembangunan bangsa. 

Nilai-nilai yang harus dikembangkan pada masyarakat sekarang antara lain   

sebagai berikut : 
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1. Kalau dahulu syarat seorang wanita harus pintar maka sekarang diartikan 

sebagai mengerti masalah gizi keluarga. 

2. Pintar macak atau berhias diri diartikan juga mengerti masalah kesehatan, 

menjadikan wanita yang sehat dan menarik. 

3. Pintar manak atau harus dapat mempunyai keturunan maka sekarang dituntut 

untuk mengerti masalah Keluarga Berencana  (KB) dan mengatur jarak 

kelahiran anak. 

Dengan berpedoman pada ketiga hal tersebut diatas maka sosok seorang 

wanita atau Ibu rumah tangga diharapkan akan mampu membawa diri dan 

keluarganya ketaraf kehidupan yang lebih baik, sehat sejahtera dan dapat 

memberikan sumbangan bagi tercapainya program pembangunan yang 

dilaksankan oleh pemerintah. 

 

E. Pendapatan Keluarga 

Pendapatan adalah hasil berapapun uang atau hasil materiil lainya yang 

dicapai penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas (Kamus Ekonomi, 

1986: 254). Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh seseorang (atau 

lebih) anggota keluarga dari jerih payahnya. Pendapatan adalah hasil kerja, usaha 

dsb (KBBI, 1988 : 209). Dari pengertian  di atas dapat disimpulkan pengertian 

pendapatan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan diterima oleh seseorang 

dari kegiatan usahanya, baik berupa uang atau hasil materiil lainnya yang diukur 

dengan uang dan diterima dalam waktu tertentu. 
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Ester Boserup  (1984: 83) membedakan pendapatan dalam tiga bentuk 

yaitu : 

1. Pendapatan Berupa Uang 

Segala penghasilan yang berupa uang yang biasanya dapat diterima sebagai 

balas jasa atau kontra prestasi. Sumber-sumber yang utama adalah gaji, upah, 

atau jasa serupa dari majikan, pendapatan bersih dari usaha.  

2. Pendapatan Berupa Barang 

Segala penghasilan yang bersifat  reguler dan biasa akan tetapi tidak selalu 

berbentuk balas jasa akan diterimakan dalam bentuk barang, misalnya bagian 

upah dan gaji yang diwujudkan dalam bentuk beras. 

3. Lain-lain Penerimaan Barang dan Uang 

Lain-lain penerimaan barang dan uang meliputi segala penerimaan yang 

bersifat transfer, retribusi dan biasanya membawa perubahan dalam keuangan 

rumah tangga, misalnya hasil undian, warisan, penghasilan piutang. 

Pendapatan yang diperoleh seseorang semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia akan selalu ada selama manusia 

itu hidup. Kebutuhan manusia tidak akan dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia itu sendiri. Sejak lahir kedua manusia membutuhkan alat pemuas 

kebutuhan, (seperti kebutuhan makan, minuman, pakaian, perumahan, obat-

obatan, rasa aman, pendidikan, dan lain-lain), untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

Perolehan penghasilan keluarga buruh kerajinan mebel wanita yang 

dijadikan obyek  dalam penelitian ini adalah penghasilan dalam bentuk uang yang 
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diperoleh dari kegiatan usaha mereka berupa uang. Di dalam kehidupan sebuah 

rumah tangga atau keluarga ada yang dinamakan dengan pendapatan keluarga. 

Pendapatan keluarga adalah penghasilan suatu jernih payahnya yang diperoleh 

berupa uang pada suatu keluarga yang meliputi suatu penghasilan dari orang tua 

dan anggota keluarga lainnya bila ada. Pendapatan ini berpengaruh terhadap 

pemenuhan kebutuhan seseorang, orang yang berpendapatan tinggi akan lebih 

mencukupi kebutuhan daripada orang yang kebutuhannya lebih rendah. 

Pendapatanya yang diterima oleh masyarakat akan mempengaruhi besar kecilnya 

tabungan masyarakat, semakin besar pendapatan yang diterima akan mendorong 

besarnya bagian pendapatan yang ditabungkan. Sebaliknya, semakin kecil 

pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan cenderung semakin kecil bagian 

pendapatan yang ditabungkan. 

Kebutuhan manusia sangatlah beragam dan terus meningkat, manusia 

setiap harinya dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut kebutuhan 

hidup manusia dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya sebagai berikut :             

1. Berdasarkan Tingkatan Kepentingan  

a) kebutuhan primer  

Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar 

manusia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan 

primer disebut juga kebutuhan pokok manusia atau kebutuhan alami 

karena kebutuhan ini merupakan tuntutan secara kodrat atau alamiah yang 

harus dipenuhi.  

Contoh: kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian dan perumahan. 
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b) Kebutuhan Sekunder 

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat 

dilakakukan setelah kebutuhan primer dipenuhi. Sifatnya kebutuhan 

sekunder. 

1) Tidak terlalu mendesak atau  dapat ditunda 

2) Kultural atau kebutuhan yang sejalan dengan tingkat kebudayaan suatu 

masyarakat 

3) Sebagai pelekat kebutuhan primer 

Contoh :  kebutuhan sekunder adalah sepatu, meja makan, tas  dan 

lain-lain. 

         c) Kebutuhan Tersier 

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang biasanya hanya dapat dipenuhi 

oleh orang-orang tertentu yang memiliki tingkatan atau kemampuan 

ekonomi tinggi. 

Contoh : kebutuhan akan rumah mewah, mobil mewah dan lain-lain. 

2. Kebutuhan Menurut Waktu 

a. Kebutuhan Masa Sekarang 

Kebutuhan masa sekarang adalah kebutuhan yang pemenuhannya tidak 

dapat ditunda atau harus dipenuhi pada waktu sekarang. 

Contoh : obat untuk orang sakit, makan diaktur lapar dan lain-lain. 

b. Kebutuhan Masa Yang Akan Datang 

Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan yang pemuasannya 

dapat ditunda pada waktu yang akan datang dan penundaan pemuasan 
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kebutuhan tersebut biasanya tidak akan mempengaruhi kelangsungan 

hidup sehari-hari. 

Contoh : menyisakan  sebagian pendapatan setiap bulan, menabung 

untuk biaya sekolah anak-anaknya dan lain-lain. 

3. Kebutuhan Menurut Sifatnya 

a. Kebutuhan Jasmaniah 

kebutuhan jasmaniah adalah kebutuhan yang pemenuhannya untuk 

kepentingan jasmani atau material seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. 

b.  Kebutuhan Rokhani 

Kebutuhan rokhani adalah kebutuhan yang pemenuhannya untuk 

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

4. Kebutuhan Menurut Subjek 

a. Kebutuhan Perseorangan 

Kebutuhan perseorangan adalah kebutuhan  yang berhubungan dengan       

perseorangan yaitu kebutuhan ini  bagi  setiap orang akan berbeda 

tergantung pada kegiatan atau  kebiasaan masing-masing. 

b. Kebutuhan Kelompok 

Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan secara    

kebersamaan  atau kebutuhan yang mempunyai  kepentingan tertentu. 

Contoh : umat Islam memerlukan masjid dan lain-lain. 

Pada kenyataan pada setiap masyarakat yang berbeda-beda, batas antara 

kebutuhan yang satu yang lainnya semakin tidak terlihat. Hal ini seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berbeda-beda pada setiap 
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negara atau wilayah. Setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan 

memberikan kontribusi atau masukan yang berbeda-beda bagi penerimaan sebuah 

keluarga atau  rumah tangga yang baik sebagai petani,  buruh, pedagang, pegawai 

pemerintah dan sebagainya. 

 

D. Sistem Pengelolaan Ekonomi Keluarga 

Sifat kodrat dan rasa ketimuran wanita Indonesia sulit diubah dengan cara 

draktis. Modernisasi yang dikendaki oleh bangsa Indonesia bukanlah westernisasi, 

sedangkan emansipasi wanita Indonesia yang mendorong untuk memperoleh 

kesempatan yang sama dengan kaum pria disegala bidang masih diwarnai oleh 

faktor sosiologi, adat dan budaya yang merupakan nilai hidup dan makna 

kesusilaan.  

Pengelolaan ekonomi dalam keluarga yang sangat berperan kedua-duanya 

tapi yang fital adalah bapak sebagai mencari nafkah untuk ibu dan anak-anaknya, 

tapi bisa di bantu ibu sebagai penambahan perokonomian dalam keluarga.  Tugas 

wanita harus selalu di tengah-tengah keluarganya sebagai pendamping istri, ibu 

rumah tangga, pendidik, pembawa keturunan bangsa dan sebagai anggota 

masyarakat. Wanita juga bisa bekerja sebagai buruh wanita kerajinan mebel yang 

ada di Kelurahan Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara jadi bisa 

menambah pendapatan ekonomi sehari-hari dalam keluarga 

 

E. Sistem Sosial Di Lingkungan Kerja 

Kultur dan budaya membentuk ego pria demikian kuat dan kokoh 

sehingga dunia di luar rumah tangga diakui sebagai milik pria semata. Anggapan 
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tersebut seharusnya tidak menjadi hambatan, karena anggapan itu bisa menjadi 

salah. Perkembangan dunia yang semakin pesat membuka peluang baru yang 

membutuhkan sosok wanita untuk memegang pekerjaan tertentu. Kesempatan 

bekerja di luar rumah , yang dulu terhambat kini sebaiknya anda anggap sebagai 

tantangan untuk membuktikan jati diri wanita. Yang dapat memperbaiki dan 

meluruskan gambaran yang minor tentang kemampuan dan ketekunan wanita 

dalam menghadapi pekerjaan, adalah kaum wanita sendiri. Dalam buruh wanita di 

lingkungan kerja khususnya kerajinan mebel bisa mempengaruhi di dalam 

keluarga karena kurang memperhatikan anak-anaknya mementingkan kerja, 

seorang wanita harus pandai-pandai mensiasati adanya waktu dalam lingkungan 

kerja maupun di lingkungan keluarga. ( Soerjono Soekanto, 1999:335) 

 

F.  Perubahan Sosial 

Perubahan sosial merupakan proses wajar dan akan berlangsung terus 

menerus. Namun, tidak semua perubahan sosial mengarah ke perubahan yang 

positif, sehingga persoalan ini penting dibicarakan. Dalam kaitannya dengan 

pembangunan, maka suatu pembangunan hanya dapat dicapai melalui proses 

perubahan sosial. dalam kaitanya dengan modernisasi, adanya perubahan sosial 

menjadi jalan atau pintu yang membuka manusia ke arah kemajuan. Selanjutnya, 

sikap metal modern dan tehnologi canggih akan mempelancar proses 

pembangunan suatu bangsa. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa suatu 

modernisasi dan keberlangsungan pembangunan, dibutuhkan kondisi perubahan 

sosial yang progresif. 
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Ruang lingkup perubahan sosial meliputi bidang yang sangat luas. Perlu 

diingat kembali pengertian perubahan sosial yang lebih komprehensif yang 

dikemukakan oleh Selo Soemardjan bahwa perubahan sosial adalah “segala 

perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, 

yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap dan 

perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat”. 

 Pitirin A. Sorikin, perubahan sosial adalah segenap usaha untuk 

mengemukakan bahwa ada kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam 

perubahan sosial. Pendapat tersebut pada umumnya menekankan bahwa 

perubahan sosial merupakan lingkaran kejadian. Sedangkan menurut Kingslev 

Davis perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur 

dan fungsi masyarakat, misalnya timbulnya organisasi buruh dalam masyarkat 

kapitalis menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam hubungan antara 

majikan dalam perusahaan (Soerjono Soekanto, 1990:338). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moeleong adalah 

penelitian yang meghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pemilihan metode 

kualitatif dalam penelitian dengan alasan : penelitian mengutamakan syarat 

kualitatif, dalam penelitian maka diperoleh pengetahuan sehingga mengerti atau 

memahami masalah bukan mengutamakan jumlahnya, adanya sikap jujur dari 

informasi, karena  dalam menjawab pertanyaan informan bersikap obyektif, dan 

komitmen atau pertanggungjawaban moralnya tinggi sehingga data yang 

diperoleh valid atau terpecaya. Penelitian ini akan meneliti buruh kerajinan mebel 

yang ada di Kelurahan Bugel Kecamatan kedung Kabupaten Jepara, karena di 

lokasi tersebut banyak buruh wanita yang bekerja di kerajinan mebel sebagai 

pendapatan tambahan dalam keluarga dan juga sebagai ibu rumah tangga dalam 

keluarga. 

a. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian yang berjudul profil buruh wanita kerajinan mebel akan 

meneliti jenis pekerjaan, pendidikan, upah, jam kerja, usia, cuti maupun hak cuti 

mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten 

Jepara, dikhususkan pada  buruh wanita berkeluarga yang menjadi buruh wanita  

kerajinan mebel.  
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b. Fokus Penelitian 

Penentuan fokus suatu penelitian  memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan 

fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuri. 

Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau 

memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh (Moeleong, 2000: 

62).  

Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Profil Buruh 

Wanita Kerajinan Mebel di Kelurahan Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten 

Jepara yang meliputi : 

1. Keadaan buruh wanita di tinjau dari pendidikan, usia, jenis pekerjaan, upah, 

jam kerja, cuti, dan cuti kerja.  

a) Status dan gambaran buruh wanita.  

b) Latar belakang buruh wanita 

2. Kontribusi buruh wanita terhadap  sistem  pengelolaan pendapatan keluarga 

a) Tingkat kesejahteraan keluarga. 

b) Perencanaan penghasilan keluarga 

3. Hubungan sosial buruh wanita dengan lingkungan kerja dan masyarakat 

tempat tinggal. 

a) Kesadaran dalam keluarga. 

b) Interaksi wanita dengan lingkungan sekitar. 

c. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari orang-orang atau informan 

dengan cara tidak membatasi jumlah informan akan tetapi berdasarkan 
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kelengkapan data yang diperoleh. Apabila data informasi atau data yang diperoleh 

dirasakan tetap cukup, maka dengan sendirinya penelitian  selesai. Data dari 

informan yang digunakan dalam penelitian dikaji dari berbagai sumber antara lain  

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 

dengan informan maupun informan kunci. Adapun yang menjadi informan 

adalah : buruh wanita kerajinan mebel yang sudah berkeluarga, sedangkan 

informan kuncinya adalah suami, tokoh masyarakat, pemilik kerajinan 

mebel. 

b. Data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk membantu menyelesaikan 

data primer dari arsip ataupun dokumen yang berkaitan dengan aktifitas 

mereka yang instansi terkait. 

d.  Metode Pengumpulan Data 

Menurut Rachman (1999: 77)  bahwa penelitian disamping menggunakan 

metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpul data yang tepat 

yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat, 

memungkinkan diperoleh data yang objektif dalam penelitian.  

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:. 

A.  Wawancara, Dalam penelitian kualitatif biasanya digunakan teknik 

wawancara sebagai cara utama pengumpulan data atau informasi. Ciri utama 

dari wawancara atau interview adalah kontak langsung dengan tatap muka 

antara pencari informasi (interview) dan sumber informasi (interviewer), 

(Maman Rachman, 1999: 83). 

 Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah : 
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(a) Wanita atau istri yang menjadi buruh kerajinan mebel. 

(b) Suami para pekerja di kerajinan mebel. 

(c) Perangkat Kelurahan Bugel/tokoh masyarakat 

(d) Pemilik kerajinan mebel. 

B. Observasi, diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik   

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode observasi langsung, yaitu peneliti mengadakan 

pengamatan dan pencatatan terhadap obyek penelitian ditempat penelitian 

dilakukan. Adapun yang diobservasi dalam penelitian ini adalah keadaan 

buruh wanita kerajinan mebel di Kelurahan Bugel Kecamatan Kedung 

Kabupaten Jepara.    

C. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

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

agenda dan sebagainya. (Moeleong, 1983: 36). Teknik pengumpulan data ini 

digunakan peneliti untuk melengkapi data yang sebelumnya, misalnya 

mengenai letak wilayah, keadaan wilayah, aktifitas para wanita, dan data lain 

yang berkaitan dengan kegiatan para ibu atau wanita yang berkaitan dengan 

profil buruh wanita dan peningkatan pendapatan keluarga di Kelurahan Bugel 

Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. 

e. Validitas Data 

Validitas data sangat mendukung dalam mendukung hasil akhir penelitian, 

oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan 

data dalam penelitian data ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi 

sumber. 
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Menurut patton dalam bukunya moeleong, triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. 

Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan seseorang sewaktu diteliti dengan 

sepanjang waktu 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat pandangan orang seperti orang rakyat biasa, pejabat pemerintah, 

orang yang berpendidikan, orang yang berbeda. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong, 2000: 178). 

Bagan triangulasi pada pengujian validitas data dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Bagan Triangulasi 

 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisa data menurut patton adalah proses pengaturan urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. 

Wawancara 

Informan A 

Informan B 
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Selanjutnya Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisa data sebagai proses yang 

merinci usaha secara formal untuk merumuskan tema dan merumuskan hipotesis  

(ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan 

bantuan pada tema dan hipotesis itu. Jika dikaji, pada dasarnya definisi yang 

pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data, sedangkan yang kedua 

lebih menekankan maksud dan analisa data adalah proses pengorganisasian dan 

mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data 

(Moleong, 2000: 103) 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan bersikap deskriptif 

kualitatif. Dengan penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang latar belakang 

buruh wanita  kerajinan mebel dalam pengelolaan pendapatan keluarga di 

Kelurahan Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Metode analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. 

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu  

a. Pengumpulan Data 

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya 

sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

b. Reduksi Data  

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data ”kasar” yang muncul dari catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan 
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mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

finalnya dapat dan di verifikasi.       ( Miles, 1992: 15-16 ) 

c. Penyajian Data  

Penarikan Data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya pemeriksaan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan 

melihat penyajian-penyajian kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan 

apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis apakah mengambil tindakan 

berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. 

Penyajian data merupakan kegiatan analisis merancang deretan dan kolom-kolom 

sebuah matrik untuk dapat kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang 

dimasukkan ke dalam kotak-kotak matrik. ( Miles, 1992: 17 ) 

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi  

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi yaitu bagian dari kegiatan-kegiatan konfigurasi 

yang utuh dimana kesimpulan-kesimpulan yang di buat juga di verifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan 

laporan atau peninjauan kembali serta” Kesepakatan Intersubyektif” singkatnya 

makna-makna yanmg muncul dari kata harus di uji kebenaran, kekokohan dan 

kecocokannya yakni merupakan vadilitasnya. ( Miles, 1992: 19 )  

 Tahapan analisis data  kualitatif diatas  dapat dilihat dalam bagan sebagai 

berikut ini : 
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Miles dan Huberman (1992:20) 

Dengan demikian dalam penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagian suatu yang jalin menjalin pada 

saat sebelumnya, selama, dan sesudah pengumpulan data. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dengan metode 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data yang sesuai dengan tema, yaitu mengenai peran 

serta wanita dalam perolehan pendapatan, data mengenai pengelolaan 

keuangan dan data yang berkaitan dengan  kegiatan pengelolaan rumah 

tangga. 

2. Menetapkan konsep-konsep kunci atau konsep dasar yaitu menetapkan 

pokok-pokok pengertian yang bersifat konseptual yang mendasari dan 

mengarah pada pemecahan masalah. Hal ini dituliskan pada pokok-

pokok landasan teori yaitu  

a. Pengertian buruh wanita  

b. Peranan wanita dalam keluarga 

c. Pendapatan keluarga 

d. Sistem pengelolaan ekonomi keluarga 

Reduksi data 

Penyajian data 

Penarikan kesimpulan 
atau verifikasi 

Pengumpulan Data 
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e. Sistem sosial di lingkungan kerja 

f. Perubahan sosial 

3. Membaca dan menjabarkan pernyataan, definisi dan postulat yang 

cocok. Yang dimaksudkan adalah setelah membaca data-data sumber, 

maka tindakan selanjutnya adalah mencatat hal-hal penting yang 

berkaitan dengan konsep-konsep kunci yang telah ditetapkan baik 

berupa pernyataan, definisi, postulat, unsur-unsur dan sebagainya. 

4. Mengkategorikan catatan-catatan yang diambil dari berbagai sumber 

data diatas lalu mengklasifikasikannya kedalam kategori yang sama. 

5. Menginteraksikan kategori-kategori yang telah disusun dan 

menghubungkan kategori yang satu dengan yang lainnya. Hasilnya 

akan diperoleh susunan pembicaraan yang sistematis dan berhubungan 

yang satu dengan yang lainnya. 

6. Menelaah  relevansi data dengan cara mengkaji susunan pembicaraan 

yang sistematis dan relevannya dengan permasalahan yang dipecahkan 

serta tujuan penelitian. Bila perlu dengan mengurangi hal-hal yang 

belum ada akan tetapi penting kaitannya dengan permasalahannya 

yang sedang dikaji. 

7. Melengkapi data dengan cara data yang tersusun secara sistematis 

dikaji isinya baik data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.    

8. Menjadikan jawaban, maksudnya adalah hasil kajian data kemudian 

dijadikan jawaban setelah dianalisis. Oleh karena itu diperlukan 

penjabaran jawaban secara terperinci. 
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9. Menyusun laporan, setelah menjabarkan jawaban secara terperinci 

kemudian menyusunnya dalam bentuk yang kita inginkan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab IV ini dideskripsikan tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan 

hasil penelitian di lapangan. Aspek utama yang dibahas adalah hasil penelitian 

meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi hasil penelitian serta 

pembahasan hasil penelitian. 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Hasil penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan serta umum tentang 

Kelurahan Bugel. Hal ini untuk memberikan gambaran latar belakang secara 

umum antar lain kondisi fisik meliputi : letak geografis, letak dan batas 

administratif, luas wilayah serta keadaan penduduk Kelurahan Bugel. 

a. Letak geografis Kelurahan Bugel 

Secara geografis wilayah Kelurahan Bugel terletak pada 702’13,24” 

Lintang Selatan sampai dengan 70 3’ 38,7” Lintang Selatan dan pada 110o 22’ 

14,59” Bujur Timur sampai 1100 24’ 22,57” Bujur Timur. Maka seluruh wilayah 

Kelurahan Bugel beriklim tropis. (Peta Topografi Kelurahan Bugel Tahun 2007). 

Kelurahan Bugel merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kedung 

Kabupaten Jepara, yang terbagi dalam 3 RW dan 12 RT. Sedangkan jarak dari 

Kecamatan 1 km, jarak dari Kabupaten 10 km, dan jarak dari propinsi 100 km. 
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Secara administrasi Kelurahan Bugel berbatasan dengan : 

Sebelah Utara  : Kelurahan Menganti 

Sebelah Selatan : Kelurahan Jondang  

Sebelah Barat  : Kelurahan Bulak Baru 

Sebelah Timur  : Kelurahan Dongos 

Wilayah Kelurahan Bugel berada pada ketinggian kurang lebih 200 meter 

diatas permukaan laut. Dan beriklim basah dengan intensitas curah hujan 

sebanyak 3.300-3400 mm pertahun yang berarti termasuk diatas rata-rata curah 

hujan Indonesia yang berkisar antara 2000-3000 mm pertahun, yang berarti 

termasuk diatas rata-rata curah hujan di Indonesia yang berkaisar antara 2.000-

3.000 mm pertahun. 

b. Kondisi Demografis Kelurahan Bugel 

 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki 

Perempuan 

2.904 jiwa 

2.784 jiwa 

   Sumber : data monografi Kelurahan Bugel tahun 2007 

 

 

 

 

Tabel 2 
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Jumlah penduduk menurut Usia 

No. Kelompok 
Umur Laki-laki Perempuan Total 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60 ketas 

268 

324 

329 

249 

234 

224 

233 

283 

270 

199 

84 

37 

25 

280 

314 

310 

279 

256 

239 

213 

236 

225 

142 

86 

48 

35 

548 

638 

639 

528 

490 

463 

446 

519 

495 

341 

170 

87 

60 

 

 Jumlah  2.784 2.906 5.690 

Sumber : data demografi Kelurahan Bugel Tahun 2007 

 

Berdasarkan data monografi Kelurahan Bugel Tahun 2007, jumlah 

penduduk Kelurahan Bugel sebanyak 5.960 jiwa, dengan perician jumlah laki-laki 

sebanyak 2.906 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.784 jiwa. 

Dilihat dari umur maka jumlah terbesar adalah usia produktif sebesar 

65,24% kemudian penduduk yang tergolong dalam usia belum produktif sebesar 

33,65% dan 1,11% tergolong penduduk yang tidak produktif. 
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Tabel 3 

Jumlah penduduk menurut Mata Pencaharian 

No. Jenis mata pencaharian Jumlah Prosentase  
( % ) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Buruh tani 

Petani sendiri 

Pengrajin 

Pegawai swasta 

Buruh bangunan 

Pedagang 

Pegawai Negeri/ABRI 

Pensiunan 

Usaha jasa 

953 

549 

275 

97 

3 

498 

60 

24 

429 

32,45 

20,39 

9,36 

3,31 

0,11 

16,95 

2,04 

0,81 

14,60 

 Jumlah  2,938 100,00 

     Sumber : data monografi Kelurahan Bugel Tahun 2007 

 

Penduduk Kelurahan Bugel menurut data monografi yang mempunyai 

mata pencaharian sebagai petani (20,39%), buruh Tani (32,43%), pedagang 

(16,95%), Usaha Jasa (14,60%), pengrajin (9,36) dan sebagian kecil lainnya 

mempunyai mata pencaharian sebagai  pegawai, swasta, buruh bangunan, pegawai 

negeri atau dan pensiunan. (Lihat tabel 1) 
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Tabel 4 

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Tidak Sekolah 

Belum Tamat SD 

Tidak Tamat SD 

Tamat SD 

Tamat SLTP 

Tamat SLTA 

Tamat Akademik 

Tamat Perguruan Tinggi 

801 

485 

393 

918 

508 

214 

21 

84 

 Jumlah  5.690 

Sumber : data monografi Kelurahan Bugel Tahun 2007 

 

2. Keadaan Buruh Wanita Kerajinan Mebel di Kelurahan Bugel 

Setelah menulis melakukan penelitian dilapangan mendapatkan data 

melalui observasi, wawancara, dapat mengetahui tentang keadaan buruh wanita 

kerajinan mebel di Kelurahan Bugel sebagai berikut : 

 

1. Profil Buruh Wanita Kerajinan Kebel di Kelurahan Bugel Kecamatan 

Kedung Kabupaten Jepara 

a. Jenis pekerjaan dan  jumlah buruh wanita kerajinan mebel  

Dalam penelitian ini yang diambil adalah buruh wanita kerajinan mebel 

yang sudah berkeluarga, jenis pekerjaan yang dilakukan buruh wanita kerajinan 

mebel antara lain mengamplas, mewarnai dan membungkus barang yang sudah 

jadi. Lihat lampiran ( gambar 1 ) 
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Sebagian besar pekerjaan pokok suami mereka adalah sebagai kerajinan 

mebel tetapi ada juga yang bekerja sebagai buruh tani, tani dengan kata lain masih 

sama-sama buruh. Dan kebanyakan dari mereka dengan suaminya bekerja dalam 

satu kerajinan mebel yang sama. 

Seperti pengakuan Ibu Kasimah : 

” kulo kerjo wonten proyek mriki niki kale bojone kulo, riyene kulo   

diwenei ngertos kale bojo kulo yen teng mriki onten kerjo. Niko bojo kulo 

seng mlituri” 

( saya kerja disini dengan suami saya, suami saya yang memberitahu kalau 

disini ada kerjaan, itu suami saya sedang mewarnai). 

Dari beberapa informan seperti Ibu Jasmin, Ibu Khunariyah, Ibu Slamet 

dan lain-lain hal ini menunjukkan bahwa sebagaian pekerjaan pokok suami 

mereka buruh pengrajin kayu, sedangkan ada salah satu informan yang pekerjaan 

pokok suaminya bukan sebagai pengrajin kayu yaitu Ibu Musriah, suaminya 

bekerja sebagai buruh tani. 

b. Waktu bekerja buruh wanita kerajinan mebel 

Waktu bekerja buruh wanita kerajinan mebel dimulai dari pagi hari yaitu 

mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 istirahatnya yaitu dari pukul 12.00 

sampai pukul 13.00. waktu istirahat yang hanya satu jam tersebut oleh para buruh 

wanita kerajinan mebel digunakan untuk sholat ( mereka dari rumah telah 

membawa peralatan sholat ) dan dilanjutkan dengan makan siang, dalam satu 

minggu mereka bekerja selama enam hari, hari jumat mereka libur. 
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c. Usia buruh wanita kerajinan mebel 

Dalam penelitian ini, kebanyakan buruh yang bekerja di kerajinan mebel 

sudah berkeluarga bertujuan untuk mensejahterakan keluarganya dan sebagai 

pendapatan tambahan dalam keluarga, usia buruh kerajinan mebel rata-rata 

berumur 20 sampai dengan 40 tahun dan ada juga yang belum berkeluarga.     

d. Tingkat pendidikan buruh wanita kerajinan mebel 

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pendidikan buruh wanita kerajinan 

mebel di Kelurahan Bugel relatif rendah. Rata-rata hanya lulusan SD, ada 

sebagian lulusan yang sampai SLTP, bahkan ada yang tidak mengenyam 

pendidikan sama sekali. 

Seperti pengakuan Ibu Jasmin : 

“ kulo mboten nate sekolah, wong tua kulo tiyang mboten gadah” 

( saya tidak pernah sekolah, orang tua saya orang yang tidak punya ) 

Pekerjaan sebagai buruh wanita kerajinan mebel memang tidak dibutuhkan 

pendidikan yang tinggi atau keterampilan khusus, yang dibutuhkan hanya 

kemampuan fisiknya saja. 

e. Cuti kerja buruh wanita kerajinan mebel 

Dalam penelitian ini cuti kerja yang ditekankan adalah cuti hamil dan cuti 

haid. Buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan 

memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan 

kedua pada wakrtu haid dan perempuan memperoleh istirahat selama 1,5 bulan 

sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut 

perhitungan dokter maupun bidan ( pasal 81 UU Ketenegaraan 2003 ).  
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f. Upah buruh wanita kerajinan mebel  

Dalam penelitian ini, upah buruh wanita kerajinan mebel berkisar antara 

Rp 10.000 sampai Rp12.000 tergantung lama atau masa kerja di perusahaan itu, 

upah tidak dibayar apabila tidak melakukan pekerjaan. Lihat lampiran (Gambar 2)  

2. Pendapatan dan Kontribusi terhadap Keluarga Buruh Wanita Kerajinan 

Mebel di Kelurahan Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara 

Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan rata-rata buruh wanita kerajinan 

mebel di Kelurahan Bugel dalam satu hari sebesar Rp 10.000 tergantung lama 

bekerja diperusahaan tersebut. Sedangkan pendapatan suami rata-rata dalam satu 

hari antara Rp.15.000 sampai dengan Rp.20.000. Kontribusinya terhadap keluarga 

sangat berpengaruh menentukan dalam perekonomian keluarga dan juga dapat 

mencukupi kebutuhan tersier. 

Dikatakan Bp. Setyo mandor kerajinan mebel Bugel :  

“pendapatan rata-rata buruh wanita kerajinan mebel dalam satu hari 

mencapai Rp.10.000 bisa juga sampai dengan Rp15.000, uang lemburan 

di mulai jam 7 malam sampai jam 10”.  

Hal ini juga terkait dengan jarak lokasi tempat mereka bekerja, semakin 

jauh maka pendapatan mereka akan berkurang, karena upah yang mereka terima 

dipotong untuk biaya transportasi dan uang makan. Jika jarak lokasinya mereka 

dekat maka pada waktu jam istrirahat mereka akan pulang untuk makan sehinga 

tidak dipotong biaya makan. 
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3. Hubungan sosial yang terbentuk antara buruh wanita dengan kerajinan 

mebel dalam hubunganya dengan lingkungan kerja dan masyarakat tempat 

tinggal 

Dalam melaksanakan hubungan industrial buruh mempunyai fungsi 

menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibanya, mengenbangkan 

keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan 

memperjuangkan kesejahteraan anggota keluarganya. Hubungan sosial antara 

buruh dengan buruh wanita bersosialisasi antar teman bekerja dengan cara 

mengadakan arisan,. Kesempatan bekerja di luar rumah, yang dulu terhambat kini 

sebaiknya kini sebaiknya anda anggap sebagai tantangan untuk membuktikan jati 

diri wanita. Yang dapat memperbaiki kemampuan dan ketekunan wanita dalam 

menghadapi pekerjaan, dalam lingkungan kerja khususnya kerajinan mebel bisa 

mempengaruhi di dalam keluarga karena kurang memperhatikan anak-anaknya 

mementingkan kerja, seorang wanita harus pandai-pandai mensiasati adanya 

waktu dalam lingkungan kerja maupun di lingkungan keluarga, hubungan sosial 

dengan lingkungan sekitar juga tidak membebani ibu rumah tangga sebagai buruh 

wanita bisa mengatur waktu bersosialisasi dengan tetangga pada waktu libur 

bekerja dalam acara pengajian rutinan maupun acara arisan. ( Soerjono 

soekanto,335 ) 

4. Latar Belakang Buruh Wanita Kerajinan Mebel di Kelurahan Bugel 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai latar belakang wanita di Kelurahan 

Bugel memilih bekerja sebagai buruh wanita kerajinan mebel, karena faktor-

faktor sebagai berikut : 
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a. Faktor Ekonomi 

Berdasarkan hasil penelitian, latar belakang kehidupan ekonomi buruh 

wanita kerajinan mebel di Kelurahan Bugel kurang memadai, atau pendapatan 

suaminya pas-pasan. Jika hanya mengandalkan pendapatan suaminya maka untuk 

mencukupi kebutuhan seharinya saja tidaklah cukup. 

Seperi dikatakan Ibu Marni : 

“ Nek mung ngendelke dhuwit soko bojone thok ora cukup kanggo mbiayai 

butuh saben dinone, nopo maleh kangge mbiayai sekolah bocah-bocah 

larang banget mas, ngerti dhewe sepiro upahe buruh kerajinan mebel 

koyo bapak “. 

( Cuma mengandalkan uang dari suami saja tidak cukup untuk kebutuhan 

sehari-hari apalagi untuk biaya sekolah, tahu sendiri buat membiayai 

sekolah anak-anak semakin mahal mas, tahu sendiri berapa upah buruh 

wanita kerajina mebel seperti bapak ). 

Sebagian besar pekerjaan pokok suami adalah sebagai buruh kerajinan 

mebel juga atau tidak jauh sebagai buruh juga. Sehingga mereka memutuskan 

untuk bekerja yaitu sebagai buruh kerajinan mebel. Masih berkait dengan faktor 

ekonomi, ekonomi yang rendah menjadikan mereka kekurangan modal untuk 

membuka usaha lain. Buruh wanita kerajinan mebel di Kelurahan Bugel memilih 

usaha buruh wanita kerajinan mebel, karena tidak dibutuhkan modal hanya 

mengandalkan tenaga atau kemampuan fisik dari mereka saja sedangkan untuk 

membuka usaha lain seperti berjualan dibutuhkan modal yang tidak sedikit. 
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Dikatakan Ibu Jasmin : 

“ Usaha apa mas, bade dodolan mboten gadah modalipun, kagem maemi 

anak kulo kale mbiayi sekolahe mawon pas-pasan”. 

( Usaha apa mas, mau berjualan tidak punya modal, buat makan anak dan 

biaya sekolahnya saja pas-pasan ). 

 

b. Faktor Pendidikan dan Keterampilan  

Berdasarkan hasil penelitian, buruh wanita kerajinan mebel di Kelurahan 

Bugel pendidikanya relatif rendah, rata-rata hanya lulusan SD, paling tinggi 

pendidikan mereka adalah SLTP, bahkan ada yang tidak pernah sekolah sama 

sekali. Mereka juga tidak memiliki keterampilan tertentu atau keterampilan 

khusus, sehingga mereka tidak bisa membuka usaha lain atau mereka tidak bisa 

memasuki usaha sektor informal lainnya seperti sektor industri apalagi usaha 

sektor formal, sehingga mereka memilih usaha buruh wanita kerajinan mebel 

karena usaha ini tidak ditentukan tingkat pendidikan atau keterampilan khusus 

hanya mengandalkan  tenaga atau kemampuan fisik saja. 

Dikatakan Istri ketua RT 12/ III 

“ Riyen kulo cita-citane tinggi mas pingin dados polisi, koyone gagah 

ngono lho, konco-koncone kulo sing neruske sekholahe nggih dados polisi, 

kulo sing mboten neruske mung dugi SMP malah langsung dikawinke kale 

bapak kulo, mboten saged nopo-nopo, turene bapak kulo cah putri 

sekholah arep kanggo opo, yo saiki kerjone ngene dadi buruh kerajinan 

mebel” 
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( Dulu cita-cita saya mau jadi polisi karena kelihatannya gagah, temen-

temen saya yang terus sekolah ya akhirnya jadi polisi juga tapi karena saya 

lulusan SMP dan terus dikawinkan, tidak bisa apa-apa, kata bapak saya 

wanita sekolah buat apa, ya sekarang kerja jadi buruh kerajinan mebel ). 

 

c. Faktor Sosial-budaya 

Berdasarkan penelitian faktor sosial budaya menjadi latar belakang wanita 

di Kelurahan Bugel memilih usaha buruh wanita kerajinan mebel. Pekerjaan yang 

umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki karena mengandalkan kemampuan fisik 

atau tenaga yang kuat, oleh karena itu pada daerah lain sebagian besar 

menganggap tidak layak atau tidak terima, sedangkan di Kelurahan Bugel wanita 

bekerja sebagai buruh kerajinan mebel.dianggap layak atau diterima oleh 

masyarakat karena selain halal juga tidak melanggar norma-norma masyarakat.  

Dikatakan Bp. Isman (Tokoh masyarakat ) 

“ Disini memang dulu-dulunya latar belakang penduduknya buruh, buruh  

apa saja, ya buruh tani ya buruh kerajinan mebel kalau masyarakat Bugel 

sini dulunya banyak menjadi buruh tani sebelum ada pabrik kerajinan 

mebel, sehingga orang sini mencari alternatif pekerjaan lain sebagai 

buruh kerajinan mebel “. 

 

Dari keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, latar belakang 

atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat menjadi buruh, baik buruh tani 

maupun buruh kerajinan mebel sejak dulu menjadi membudaya atau mentradisi 
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yang sifatnya turun-temurun. Adat daerah setempat budaya wanita menjadi buruh 

wanita kerajinan mebel dianggap baik, akan tetapi belum tentu daerah lain 

menganggap baik, dengan kata lain baik bagi adat belum tentu secara universal 

dianggap baik. Hal ini juga disebabkan karena kondisi daerah Bugel yang agraris, 

sehingga mereka memanfaatkan tanah yang ada untuk pertanian, namun sejak 

kehadiran pabrik-pabrik kerajinan mebel yang di bangun lahan pertanian menjadi 

sempit, sehingga mereka tidak selamanya membawa dampak negatif, dampak 

positif yang dapat dilihat adalah adanya pola pikir masyarakat Bugel yang lebih 

modern. Walaupun pertanian sekarang tidak berjalan dengan baik seperti dulu 

namun mereka mampu memilih alternatif pekerjaan lain seperti yang dilakukan 

sebagai masyarakat yaitu sebagai buruh wanita kerajinan mebel. Seperti Ibu Tatik 

dan Ibu Rukhiyah  pekerjaan buruh kerajinan ini ia lakukan sejak kecil sampai ia 

berumah tangga dan sekarang sudah mempunyai anak. 

 

5. Pengelolaan pendapatan keluarga 

Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan keluarga diperoleh dari 

pendapatan rata-rata suami, pendapatan wanita dan pendapatan anak. Pendapatan 

suami rata-rata diberikan sepenuhnya kepada istri mereka, sedangkan pendapatan 

anak rata-rata dikelola sendiri tidak dimasukkan dalam pendapatan keluarga. 

Dalam hal pengelolaan pendapatan keluarga pada umumnya antar buruh 

kerajinan mebel di Kelurahan Bugel dengan ibu-ibu rumah tangga yang lainya 

sama, mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan keluarga, namun bisa 

dinilai mereka lebih hati-hati dalam pengelolaan pendapatan keluarga, karena 
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mereka merasakan sendiri bagaimana beratnya atau sulitnya mencari penghasilan 

sementara kebutuhan hidup mereka sangatlah komplek atau beragam. 

Seperti dikatakan Bp. Isman ( Tokoh Masyarakat ) 

“ Dalam hal pengeluaran uang saya nilai mereka pandai atau lebih hati-

hati mungkinb bila dibandingkan istri yang hanya sebagai Ibu rumah 

tangga kalah, karena mereka merasakan betapa sulit, betapa beratnya 

mencari uang”. 

 

Pendapatan keluarga digunakan utamanya adalah untuk membiayai 

kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan primer yaitu pangan, mereka 

sangatlah berhati-hati dalam mengatur pengeluaran atau meminimalkan atau 

memperkecil pengeluaran, dan berusaha menyisakan untuk kebutuhan yang lain 

seperti, biaya pendidikan anak, kebutuhan mendesak seperti anggota keluarga 

sakit dan lain-lain. 

Perencanaan pengeluaran keuangan atau pendapatan keluarga untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga pada umumnya dilakukan oleh istri. Dalam sebuah 

rumah tangga atau keluarga mempunyai beberapa pos pengeluaran yang sifatnya 

rutin. Pengeluaran rutin dapat di kelompokkan menjadi ruti harian, pengeluaran 

rutin mingguan, pengeluaran rutin bulanan dan pengeluaran rutin tahunan. 

Demikian juga dengan rumah tangga atau keluarga buruh wanita. Pengeluaran-

pengeluaran rumah tangga buruh wanita kerajinan mebel yang sifatnya rutin 

harian seperti untuk pemenuhan kebutuhan akan pangan atau makanan, setiap hari 
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mereka belanja dan rata-rata satu hari mereka belanja sekitar Bp. 5.000,00 seperti 

penuturan dari Ibu Musriah ( 50 th ) ini. 

“ kangge blonjo niku kulo saben dinane rata-rata telas gangsal ewu” 

  ( Untuk belanja, saya setiap harinya rata-rata habis Rp. 5.000,00 ). 

 

Sedangkan pengeluaran rutin mingguan, karena di tiap-tiap RT setiap 

minggu mengadakan arisan PKK yaitu sebesar Rp. 5.000,00. Setiap jumat mereka 

libur atau tidak bekerja digunakan untuk bersosialisasi dengan tetangga yaitu 

dengan arisan atau dengan diteruskanya dengan kegiatan pengajian, karena latar 

belakang masyarakat Bugel agamis atau agamanya masih kental walaupun mereka 

sibuk bekerja tetapi disela-sela mereka selesai bekerja seperti pada sore atau 

malam hari dan di hari libur mereka, bahkan dari hasil wawancara dengan buruh 

wanita kerajinan mebel mereka akn meminta ijin untuk tidak bekerja apabila ada 

tetangga atau keluarganya yang mempunyai hajat atau gawe, mereka tetap 

bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan demikian mereka tetap berusaha 

menjadi anggota masyarakat yang baik dengan tetap menjaga hubungan baik 

dengan tetangga. Pengeluaran rutin bulanan yaitu untuk membayar rekening 

listrik di Kelurahan Bugel listrik sudah masuk sampai ke pelosok  sehingga 

hampir seluruhnya sudah menggunakan fasilitas listrik sebagai penerangan, 

sedangkan pengeluaran rutin tahunan keluarga adalah untuk membeli pakaian dan 

makanan menjelang Hari Raya Idul Fitri. di Kelurahan Bugel membeli makanan 

atau bahan makanan dibuat sendiri dan membeli baju baru pada waktu Hari Raya 

masih membudaya. Biasanya mereka dengan anggota keluarga berbondong-
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bondong pergi ke pasar Jepara, padahal harga sangat mahal dengan demikian pada 

umumnya perencanaan keuangan keluarga dilakukan oleh istri, sedangkan suami 

biasanya menyetujui atau tidak atau menambahkan rencana lain yang sekiranya 

belum di rencanakan oleh istri. Pemberian kelulusan dalam perencanaan keuangan 

keluarga pada istri dengan alasan istri biasanya lebih tahu situasi dan kondisi 

keluarga atau rumah tangga sampai sekecil-kecilnya, sehingga istri lebih tahu 

mana saja yang perlu penandaan dan lebih penting untuk didahulukan. Dalam 

perencanaan keuangan keluarga memang lebih didominasi oleh istri, namun 

dalam hal pengambilan keptusan terhadap rencana pengeluaran untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga umumnya dilkukan bersama-sama artinya baik suami maupun 

istri mempunyai sumbangan yang sama dalam pengambilan keputusan tersebut. 

Memang ada hal-hal tertentu yang dalam  pengambilan keputusannya memang 

hanya  dilakukan oleh istri misalnya belanja kebutuhan sehari-hari untuk 

pemenuhan kebutuhan pangan setiap harinya, tanpa harus minta persetujuan 

suami, para buruh wanita sebelum berangkat ke tempat kerjanya berbelanja 

sayuran dulu atau kebutuhan lain untuk pemenuhan makan keluarga, untuk 

pemberian uang jajan setiap hari anaknya, sebelum mereka berangkat kerja 

biasanya anak minta atau sudah kebiasaan sehari-hari akan diberi uang jajan, 

pemberian uang jajan pada anaknya tidak minta persetuan suami atau seadanya. 

Hal-hal dalam pengambilan keputusan pengeluaran keuangan yang dilakukan 

bersama-sama dengan istri misalnya pengambilan keputusan untuk pendidikan 

anak, pemugaran rumah, pembelian perabotan rumah dan lain-lain. 
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Keuangan keluarga yang di peroleh dari pendapatan suami dan pendapatan 

buruh wanita kerajinan mebel itu sendiri, dalam pembelanjaanya sangatlah 

berhati-hati, mengingat betapa sulitnya atau beratnya mereka mendapatkan 

penghasilan. Mereka bekerja seharian dibawah terik matahari dari pagi sampai 

sore kadang-kadang masih ditambah lembur dengan harapan penghasilan mereka 

bertambah sehingga kesejahteraan hidup keluarga mereka meningkat. Dalam 

pembelanjaan keuangan keluarga sebagian besar dilakukan oleh istri atau buruh 

wanita kerajinan mebel, seperti dikatakan oleh Ibu Munariah (32 th) ini : 

“ Menawi blonjo sedinten-dinten nggih kulo piyambak, sederenge kesah 

kulo blonjo riyen, la nek sing ageng-ageng nggih bapak piyambak kados 

tumbas tivi, mejo “. 

( Kalau belanja  sehari-hari Ibu sendiri yang belanja, tetapi kalau yang 

sifatnya besar-besar seperti membeli televisi, meja dilakukan oleh bapak 

sendiri ). 

 

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

pembelanjaan untuk kebutuhan yang sifatnya besar umunya dilakukan oleh suami 

mereka sedangkan untuk yang biasa atau sifatnya kecil seperti belanja kebutuhan 

makan keluarga sehari-hari, pembelanjaan dilakukan langsung oleh buruh wanita 

kerajinan mebel atau istri mereka sendiri, sedangkan pembelanjaan besar seperti 

petikan wawancara tersebut diatas dilakukan oleh suami mereka sendiri, menurut 

mereka bukan berarti suami lebih berkausa akan tetapi istri kurang atau tidak 
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mempunyai pengalaman, sehingga mereka tidak mau menanggung resiko kalau 

mereka salah. 

Perencanaan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, 

pengambilan keputusan terhadap apa saja yang akan lebih dulu dipenuhi 

mengingat kebutuhan keluarga yang komplek atau beragam, kemudian setelah 

diambil keputusan diambil pembelanjaan, ada saatnya terjadi pertentangan antar 

istri dengan suami ada ketidakcocokan, seperti yang pernah dialami keluarga 

Bapak Muksin ketika memutuskan tentang pendidikan anaknya, karena keuangan 

keluarga yang pas-pasan karena mereka mempunyai empat orang anak, tiga orang 

sudah dibangku sekolah dan yang terkhir masih belum sekolah, anak yang 

pertama lulus SLTP, sedangkan sang bapak menginginkan kursus saja karena 

merasa sudah tidak mampu membiayai, namun anaknya tetap memaksa sehingga 

ibunya ikut campur tangan, menghendaki anaknya tetap melanjutkan akhirnya 

anaknya melanjutkan ke SLTA dan sekarang sudah kelas dua. Lain lagi dengan 

kisahnya Ibu Marni dia pernah menginginkan televisi biar seperti tetangganya bisa 

melihat televisi diruamh sendiri, namun karena suaminya ingin memugar rumah, 

suaminya menyarankan keinginanya untuk ditunda dulu. Dari beberapa kisah 

diatas, dalam pengelolaan keuangan ada semacam pengendali, memberi masukan 

demi menjaga keuangan keluarga atau demi kepentingan bersama, dalam hal ini 

bisa dari pihak istri maupun pihak suami mempunyai peranan yang sama. 

Mengenai data pendapatan rumah tangga dan pengeluaran rumah tangga buruh 

wanita kerajinan mebel di jelaska dalam tabel 5. 
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Tabel 5 

Pendapatan Suami-Istri dan Pengeluaran Rumah tangga 

No. Pendapatan Buruh Wanita 
Kerajinan Mebel                        ( 

perbulan ) 

Pendapatan 
Suami 

(perbulan ) 

Pengeluaran 
Rumah Tangga  

( perbulan ) 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Jasmin                 Rp.208.000 

Musriah               Rp.230.000 

Munariah             Rp. 230.000 

Kasimah              Rp. 230.000 

Slamet                Rp. 230.000 

Marni                 Rp. 230.000 

Rukhiyah             Rp. 300.000 

Kastimah              Rp.230.000 

Tatik                  Rp. 350.000 

Rp. 320.000 

Rp. 300.000 

Rp. 450.000 

Rp.390.000 

RP.390.000 

Rp.390.000 

Rp.400.000 

RP.390.000 

            - 

Rp. 400.000 

Rp.450.000 

Rp.500.000 

Rp.400.000 

RP.400.000 

Rp.400.000 

Rp. 500.000 

Rp. 450.000 

Rp.280.000 

               

B. Pembahasan 

Tenaga kerja wanita merupakan tenaga kerja yang potensial yang bekerja 

diberbagai bidang seperti dalam bidang industri, jasa, adan pertanian, dengan 

peluang yang sama dengan laki-laki  atau tanpa adanya diskriminasi. Dalam UU 

Ketenagakerjaan No. 25 tahun 1997 pasal 5 dan 6 dijelaskan bahwa semua 

pekerjaan terbuka untuk pria dan wanita tanpa adanya diskriminasi baik dalam 

kesempatan maupun dalam hal perlakuan. Hal ini diperkuat dengan penelitian    ( 

Hildred Geertz: 1982-49 ) bahwa kedudukan wanita dalam masyarakat jawa pada 

umumnya sangat kuat. Sebagian besar pekerjaan termasuk berbagai corak 

pekerjaan seperti kerja sawah, ladang, dagang kecil, jual-beli, usaha kecil 

pembantu rumah tangga dan mengajar dan semuanya terbuka bagi wanita. Dengan 

demikian wanita tidak mengalami kesulitan untuk membiayai dirinya dan 
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keluarganya. (Victor Situmorang, 1998:61). Di Kelurahan Bugel sebagian besar 

kaum wanitanya merupakan wanita bekerja baik di sektor formal maupun sektor 

informal. Di Kelurahan Bugel tidak memandang suatu pekerjaan tersebut dari 

jenis kelamin, tetapi halal atau tidaknya melanggar norma-norma masyarakat atau 

tidak. Hal ini berdasarkan penelitian bahwa sebagian besar wanita di Kelurahan 

Bugel memilih usaha buruh wanita, suatu pekerjaan yang umumnya hanya 

dilakukan kaum laki-laki karena hanya mengandalkan kemampuan fisik atau 

tenaga semata, dan hal ini sudah berjalan sejak dahulu. Dengan demikian 

pekerjaan buruh wanita kerajinan mebel yang dilakukan oleh wanita diterima oleh 

masyarakat, karena tersebut pekerjaan halal dan tidak melanggar norma-norma 

yang ada di masyarakat, rata-rata yang menjadi buruh wanita kerajinan mebel 

berpendidikan SD setinggi-tingganya SLTP jadi tidak bisa bekerja di sektor 

informal dan ada juga yang tidak pernah bersekolah melainkan menjadi buruh 

kerajinan mebel yang mengandalkan keterampilan saja, wanita yang menjadi  

buruh kerajinan kebanyakan yang sudah berkeluarga mempunyai anak guna 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dalam keluarga, pekerjaan yang 

dilakukan dalam buruh wanita kerajinan mebel adalah mengamplas dan ada juga  

yang membungkus kursi, meja dan lainya. Mulai buruh  wanita bekerja dari jam 8 

sampai dengan jam 4 sore dapat upah bekerja Rp.10.000, dalam perjanjiannya hak 

cuti kerja tidak tertulis yang mau ijin tidak bekerja tidak terlalu dipermasalahkan 

asalkan keterangan yang tepat. 

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah buruh wanita kerajinan mebel di 

Kelurahan Bugel berjumlah sekitar 128 orang. Hampir separoh dari jumlah 
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seluruh buruh wanita kerajinan mebel yang ada di Kelurahan Bugel yaitu 

berjumlah 275 orang (Data Monografi Desa). Pada umumnya mereka bekerja 

sebagai buruh wanita kerajinan mebel atas ijin suaminya, dengan alasan untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga, karena pendapatan keluarga yang diperoleh 

suaminya saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau 

hanya pas-pasan, sehingga pendapatan wanita dari pekerjaanya sangat berarti bagi 

kelangsungan hidup keluarganya atau sangat membantu sekali dalam membiayai 

kebutuhan sehari-hari keluarga. Pendapatan wanita telah menempatkan mereka 

pada posisi sentral dalam ekonomi rumah tangga apalagi Ibu Tatik (32th), dia 

ditinggal pergi suaminya merantau dan tidak pernah kembali karena tuntutan 

keluarga ia harus menghidupi dua orang anaknya dan orang tuanya yang ikut 

tinggal dirumahnya, sebagai orang tua tunggal akhirnya ia bekerja sebagai buruh 

wanita kerajinan mebel (sekarang bekerja di Fortuna furniture), demi 

kelangsungan hidup keluarganya. 

Pada umumnya ekonomi keluarga mereka hanya pas-pasan atau hanya 

cukup untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga sehari-hari. Rata-rata 

pendapata suami mereka setiap bulannya hanya mencapai Rp. 350.000,00 peran 

serta wanita dalam kegiatan ini terdorong oleh maksud untuk ikut menompang 

kehidupan ekonomi keluarga. Alasan lain para wanita di Kelurahan Bugel 

memilih usaha buruh wanita kerajinan mebel adalah faktor modal, rata-rata tidak 

mempunyai modal untuk membuka usaha lain seperti berjualan, berdagang dan 

lain-lain.  



51 

 

Banyak jumlah wanita memasuki seperti buruh wanita kerajinan mebel, 

disebabkan oleh berbagai kendala yang mereka hadapi antara lain : tingkat 

pendidikan mereka rendah sehingga mereka tidak dapat memasuki lapangan kerja 

disektor informal sebagai sektor industri misalnya, mereka umumnya tidak 

memenuhi syarat tingkat pendidikan minimum yang ditetapkan oleh badan usaha. 

Kendala lain adalah terbatasnya atau tidak memiliki keterampilan khusus sehingga 

mereka hanya punya kesempatan memasuki lapangan kerja disektor informal. Di 

Kelurahan Bugel buruh wanita kerajinan mebel pendidikanya rendah, rata-rata 

hanya lulusan SD bahkan ada yang tidak pernah mengenyam sekolah sama sekali. 

Istri ketua RT 12/III, cita-citanya menjadi polisi wanita kandas hanya karena ia 

putus sekolah hanya sampai SMP, kemudian oleh orang tuanya dikawinkan 

akhirnya ia memilih usaha buruh wanita kerajinan mebel yang tidak dibutuhkan 

syarat pendidikan, alasan lain bisa berasal dari faktor lingkungan seseorang 

memilih jenis usaha. Di Kelurahan Bugel para wanita yang bekerja sebagai buruh 

kerajinan mebel kelihatanya seperti mengelompok atau hanya terdapat pada 

lingkungan tertentu yang lainya menyebar. Dari keterangan perangkat kelurahan 

kebanyakan wanita yang bekerja kerajinan mebel atau hampir seluruhnya tidak 

hanya wanita saja. 

Diharapkan memang seorang wanita mampu berperan ganda, yaitu sebagai 

ibu rumah tangga sekaligus penunjang ekonomi keluarga, akan tetapi mampu 

membagi antara tugas diluar rumah dengan tugas domestiknya. Selain menekuni 

aktifitas dalam bidang ekonomi, buruh wanita kerajinan mebel di Kelurahan 

Bugel tetap terlibat dalam kegiatan rumah tangga, sebagaimana mereka 
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ungkapkan sebelum memulai aktivitas dan sekembalinya mereka bekerja, waktu-

waktu mereka dirumah tetap diwarnai oleh kesibukan fungsi reproduksi. Dari 

mulia bangun jam 04.00 pagi harus mereka memasak , menyiapkan sarapan pagi 

dan makan siang sampai memandikan anak, mereka kerjakan sendiri sampai 

waktunya berangkat terus beraktifitas. Jika jarak lokasi mereka bekerja jauh maka 

berangkat jam 07.00, tapi jika dekat seperti Ibu Munariah berangkat jam 08.00 

sedangkan buruh kerajinan mebel selesai bekerja jam 16.00 sore. Jadi pengalihan 

tanggung jawab rumah tangga pada individu lain hanya berlangsung selama 

mereka melakukan kegiatan usaha. Curahan waktu untuk anak sosialisasi anak 

dan mengelola rumah tangga tetap menjadi bagian dari kehidupan mereka. 

Mereka juga tetap menjadi anggota masyarakat seperti ibu-ibu yang lain tetap 

bersosialisasi dengan baik dengan tetangga atau masyarakat setiap hari. Pada hari 

jumat waktunya mereka tidak bekerja ikut dalam kegiatan arisan, pengajian, 

membantu tetangganya  hajatan dan lain-lain. 

Buruh wanita kerajinan mebel di Kelurahan Bugel mempunyai sumbangan 

yang besar dalam meningkatkan pendapatan keluarga, tidak boleh diremehkan 

karena pendapatan yang diperoleh suami yang sebagian besar pekerjaan pokok 

sebagai buruh, untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari keluarga yng kurang 

atau hanya pas-pasan jika tidak dibantu oleh istri, sedangkan pendapatan yang 

diperoleh buruh wanita kerajinan mebel tiap bulanya mencapai Rp.200.000 lebih. 

Buruh wanita ikut dalam menompang perekonomian penghasilan keluarga dan 

juga ikut serta  dalam membantu penghasilan demi tercapainya tingkat 

kesejahteraan keluarga yang diharapkan dalam berkeluarga. Kebutuhan hidup 
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manusia yang beraneka ragam memaksa mereka harus bekerja untuk berkeluarga, 

upah yang diterima buruh wanita kerajinan mebel dalam satu minggu sekali atau 

dua minggu sekali yang ditambah dengan penghasilan suaminya atau disebut 

pendapatan keluarga mereka kelola bersama-sama dengan suami, pendapatan 

suami diberikan sepenuhnya kepada istri disebutkan bahwa salah satu hal yang 

dapat mendukung terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera adalah ekonomi 

yang menunjang kehidupan rumah tangga yaitu keseimbangan antar pemasukan 

dan pengeluaran kebutuhan rumah tangga, dapat menentukan skala prioritas 

(Soewondo, 1984:279 ) 

Pengelolaan pendapatan keluarga pada umumnya sama dengan ibu-ibu 

tangga yang lain mereka mempunyai peranan dalam perencanaan pengeluaran 

pemenuhan kebutuhan keluarga, kontribusi buruh wanita terhadap pendapatan 

keluarga sangat dominan oleh sebab itu, ibu rumah tangga harus pintar mengatur 

keuangan keluar-masuknya uang demi mencapai kesejahteraan keluarga, 

Mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan terhadap pengeluaran 

keungan keluarga.dengan demikian buruh wanita kerajinan mebel di Kelurahan 

Bugel menunjukkan bahwa mereka mempunyai sumbangan yang besar terhadap 

peningkatan pendapatan keluarga, akan tetapi mereka tetap tidak melupakan 

tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga dan mampu mengelola pendapatan 

keluarganya dengan baik. Hubungan sosial buruh wanita dengan lingkungan kerja 

maupun masyarakat tempat tinggal harus seimbang dengan pekerjaannya dan bisa 

mengatur waktu yang sebaik mungkin untuk bersosialisasi dengan tetangga dan 

lingkungan sekitar.  
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Buruh wanita kerajinan mebel mempunyai sumbangan yang besar dalam 

meningkatkan  kesejahteraan pendapatan keluarga, akan tetapi mereka tidak 

melupakan tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga dan mampu mengelola 

pendapatan keluarganya dengan baik. Perubahan sosial dengan keluarga tidak 

terlalu terganggu dalam mengurusi kewajiban sebagai ibu rumah tangga 

sedangkan perubahan sosial dengan lingkungan sekitar juga tidak membebani ibu 

rumah tangga sebagai buruh wanita bisa mengatur waktu bersosialisasi dengan 

tetangga pada waktu libur bekerja dalam acara pengajian rutinan maupun acara 

PKK. 

Dengan demikian buruh wanita kerajinan mebel di Kelurahan Bugel 

menunjukkan bahwa mereka mempunyai sumbangan yang besar terhadap 

peningkatan pendapatan keluarga akan tetapi mereka tidak melupakan 

tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga, dan mampu mengelola keluarganya 

dengan baik. Wanita kini dapat berperan ganda baik sebagai ibu rumah tangga da 

sekaligus berperan sebagai wanita karier. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan urian diatas mengenai peranan buruh wanita kerajinan mebel 

dalam peningkatan pendapatan keluarga, maka dapat dimabil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Status atau gambaran buruh wanita  kerajinan mebel di Kelurahan Bugel rata-

rata hanya lulusan SD dan ada juga yang lulusan SLTP tidak mempunyai 

keterampilan tertentu atau khusus sehingga mereka tidak bisa memasuki 

sektor informal lain seperti industri dan sektor formal. Jenis pekerjaan yang 

dilakukan  buruh wanita antara lain mengamplas, mewarnai dan membungkusi 

barang yang sudah di warnai, upah yang diterima bekerja  dalam satu hari 

rata-rata Rp.10.000 tergantung lama bekerja, dimulai dari pukul 8 pagi sampai 

jam 4 sore. Perjanjiannya hak cuti kerja tidak tertulis yang mau ijin tidak 

bekerja tidak terlalu dipermasalahkan asalkan keterangan yang tepat misalnya 

cuti hamil, cuti haid, keperluan keluarga dan lain-lain. 

2. Buruh wanita kerajinan mebel di Kelurahan Bugel mempunyai peranan dalam 

pengelolaan pendapatan keluarga, dalam perencanaan pengeluaran pada 

umumnya dibuat sepenuhnya oleh buruh wanita kerajinan mebel karena 

wanita lebih tahu situasi dan kondisi keluarga, dalam pengambilan keputusan 

dilakukan bersama-sama dalam pembelanjaan peran buruh wanita kerajinan 
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mebel lebih besar, suami biasanya hanya membelanjakan yang besar 

sedangkan dalam pengendalian suami dan istri mempunyai peranan yang sama 

dengan kepentingan keluarga, buruh wanita mempunyai sumbangan yang 

besar dalam meningkatkan kesejahteraan pendapatan keluarga. 

3. Hubungan sosial buruh wanita kerajinan mebel dengan lingkungan kerja dan 

masyarakat mempunyai peranan penting dalam bersosialisasi dengan tetangga, 

akan tetapi mereka tidak melupakan tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga 

dan mampu mengelola pendapatan keluarganya dengan baik. Perubahan sosial 

dengan keluarga dan lingkungan sekitar tidak terlalu terganggu dalam 

mengurusi kewajiban sebagai ibu rumah tangga juga tidak membebani ibu 

rumah tangga sebagai buruh wanita, bisa mengatur waktu bersosialisasi 

dengan tetangga pada waktu libur bekerja dalam acara pengajian rutinan, 

arisan maupun acara PKK. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mencoba mengemukakan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi buruh wanita kerajinan mebel, diharapkan buruh wanita harus pintar dan  

berhati-hati dalam  mengelola keluar masuknya uang untuk pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari karena bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya. 

2. Buruh wanita harus memperhatikan suami dan anak-anaknya karena wanita 

sebagai peranan dalam keluarga tidak boleh memikirkan pekerjaannya saja 



57 

 

juga  mengabaikan keluarganya tetapi diharuskan seimbang dan mampu 

bersosialisasi dengan teman kerja dan tetangga. 

3. Bagi majikan, diharapkan perlu adanya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan      ( 

Jamsostek ) bagi buruh wanita kerajinan mebel. 
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