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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, 



 

ix 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




