
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLA PENGELOLAAN EKONOMI KELUARGA WANITA 
PEMECAH BATU DI KAMPUNG KRADENAN BARU 

KELURAHAN BENDAN DUWUR KECAMATAN GAJAH 
MUNGKUR PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

 
 
 

SKRIPSI 
 
 
 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Universitas Negeri Semarang 

 
 

Oleh 
 

Nurlaelatus Tsa’diyah 
3401401011 

 

 

 
FAKULTAS ILMU SOSIAL  

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
2005 



PENGESAHAN KELULUSAN 
 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Skripsi 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari  : 

Tanggal : 

 

Penguji Skripsi 

 

 

Drs. A.T. Sugeng Priyanto, M. Si 
NIP. 131818668 
 
 
 

Anggota I       Anggota II 

 

 

Drs. Slamet Soemarto, M. Pd     Dra. S. Sri Redjeki, M. Pd 
NIP. 131570070     NIP. 30359493 
 
 
 

Mengetahui 

Dekan 

 

 

Drs. Sunardi, M. M 
NIP. 130367998 

 



PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini di 

kutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

Semarang,    Juli 2005 

 

 

Nurlaelatus Tsa’diyah 
NIM. 3401401011 

 

 



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

 Dunia adalah tempat kenikmatan atau kebahagiaan dan sebaik-baiknya 

kesenangan adalah wanita sholekhah (HR. Muslim) 

 Semua orang, baik yang memiliki istana maupun yang memiliki rumah 

sederhana pasti memiliki kehidupannya, tetapi siapakah yang benar-

benar meraih kebahagiaan dalam kehidupannya, sesungguhnya mereka 

yang mempunyai kekayaan jiwa (Lely). 

 

 

PERSEMBAHAN 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala 

rahmat dan hidayah – NYA 

2. Ibu dan Bapak yang selalu mendoakan 

kesuksesanku selama ini.  

3. Ade-adeku, Afif, Fendi, Wahyu yang sangat 

aku sayangi. 

4. Calon Suami Terkasih 

5. Semua anak-anak “Sanukumala cost” 

6. Teman-teman angkatan 2001 Hkn 

7. Almamater yang ku banggakan 

 

 

 

 

 

 



PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “Pola Pengelolaan Ekonomi Keluarga 

Wanita Pemecah Batu di Kampung Kradenan Baru Kelurahan Bendan Duwur 

Kecamatan Gajah Mungkur Pemerintah Kota Semarang” dapat diselesaikan 

dengan baik. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan 

studi strata satu (1) guna meraih gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. A.T. Soegito, S.H., M. M., Rektor Universitas Negeri Semarang. 

2. Bapak Drs. Soenardi, M. M., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang. 

3. Bapak Drs. Eko Handoyo, M.Si, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan 

4. Bapak Drs. Slamet Soemarto, M. Pd, Dosen Pembimbing satu yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan dengan tulus. 

5. Ibu Dra. Sudarmani Sri Rejeki, M. Pd, Dosen pembimbing II yang banyak 

meluangkan waktu untuk membimbing serta membantu dalam menyusun 

skripsi ini. 

6. Kepala kelurahan Bendan Duwur atas kesediaannya memberikan kesempatan 

penelitian dan kemudahan-kemudahan selama penelitian. 



7. Teman-teman angkatan 2001 HKn. Teman-teman Sanukumala terutama Uus, 

mutik, fitri, eka the best you’re all. Dan semua pihak yang telah memberikan 

dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Semoga Tuhan memberikan balasan dan rahmat-NYA atas segala 

kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi. Akhir 

kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Semarang,                    2005 

 

Penyusun 



SARI 
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Wanita pada kodratnya merupakan makhluk yang identik dengan 
kelemahan dan kelembutan namun wanita di Kampung Kradenan Baru memilih 
bekerja sebagai wanita pemecah batu yang dianggap sebagai pekerjaan kasar yang 
biasanya dikerjakan oleh kaum laki-laki, dengan penghasilan keluarga yang 
minim wanita memilih wanita pemecah batu juga harus bisa mengelola keuangan 
keluarganya dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Adanya 
kenyataan wanita memilih pekerjaan sebagai wanita pemecah batu di Kampung 
Kradenan Baru serta pola pengelolaan ekonomi keluarganya merupakan bagian 
dari fenomena yang menarik untuk dikaji dan diteliti, supaya diperoleh jawaban 
yang akurat.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah latar 
belakang wanita atau ibu-ibu rumah tangga di Kampung Kradenan Baru 
Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Pemerintah Kota 
Semarang memilih pekerjaan sebagai pemecah batu?, (2) Bagaimanakah pola 
pengelolaan ekonomi keluarga wanita pemecah batu di Kampung Kradenan Baru 
Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Pemerintah Kota 
Semarang?. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui alasan wanita atau 
ibu-ibu rumah tangga di Kampung Kradenan Baru Kelurahan Bendan Duwur 
Kecamatan Gajah Mungkur Pemerintah Kota Semarang memilih pekerjaan 
sebagai wanita pemecah batu, (2) Untuk mengetahui pola pengelolaan ekonomi 
pada keluarga wanita pemecah batu di Kampung Kradenan Baru Kelurahan 
Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Pemerintah Kota Semarang. 

Dalam penelitian ini difokuskan pada: (1) Alasan dilihat dari aspek sosial, 
ekonomi dan lingkungan. (2) Pola pengelolaan ekonomi keluarganya, (3) Pola 
yang digunakan oleh keluarga wanita pemecah batu di Kampung Kradenan Baru 
Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Pemerintah Kota 
Semarang. Sumber data diperoleh dari: (1) Person yaitu wanita pemecah batu dan 
masyarakat Kampung Kradenan Baru. (2) Dokumen berupa arsip dan data. Alat 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Data divalidasi dengan teknik Triangulasi. Data yang 
dikumpulkan dianalisis dengan model analisis interaksi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar alasan wanita atau 
ibu-ibu rumah tangga di Kampung Kradenan Baru memilih pekerjaan sebagai 
wanita pemecah batu adalah karena alasan ekonomi yaitu untuk meningkatkan 
ekonomi keluarga. Ada sebagian yang mempunyai alasan karena dukungan dari 
suami maupun hanya karena ikut-ikutan saja. Dalam keluarga wanita pemecah 
batu sebagian besar belum menggunakan tahapan-tahapan pengelolaan ekonomi 
keluarga yang baik karena baru melakukan tahapan perencanaan saja, sedangkan 
pola pengelolaan ekonomi yang digunakan sebagian besar keluarga wanita 
pemecah batu adalah pola atau sistem manajemen terbuka. 



Disarankan bagi masyarakat lebih giat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan 
penyuluhan yang diadakan pemerintah, aktif dalam organisasi masyarakat 
sehingga pengetahuannya dapat bertambah, terutama wanita pemecah batu. Saran 
bagi masyarakat adalah supaya tidak memandang orang dari penampilan dan 
kondisi ekonominya saja melainkan mengutamakan keagungan budi dalam 
menilai seseorang. Disarankan pemerintah aktif dalam memberikan penyuluhan-
penyuluhan kepada masyarakat serta mengoptimalkan pemberian bantuan bagi 
rakyat kurang mampu bila perlu mengadakan peninjauan terhadap masyarakat 
yang hidup dibawah garis kemiskinan secara rutin sehingga tahu apa yang 
dibutuhkan oleh rakyatnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak dahulu tugas dan kewajiban kaum wanita hanya semata-mata 

sebagai istri dan ibu rumah tangga, berkorban, menurut dan mengalah untuk 

kepentingan keluarga. Akan tetapi untuk masa sekarang dengan jaman yang 

semakin maju menuntut sebagian kaum wanita tidak hanya sebagai istri saja, 

melainkan harus juga berfungsi sebagai tenaga kerja, pendidik dan anggota 

organisasi masyarakat. 

Wanita sebagai ibu rumah tangga merupakan peran syang sangat penting 

artinya dalam pembentukan keluarga sejahtera sebagai unit terkecil dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Wanita juga mempunyai prototipe 

sebagai makhluk Tuhan yang lemah dan identik dengan kelembutan karena wanita 

mempunyai naluri keibuan untuk memberi kasih sayang dan ketentraman dalam 

keluarganya. 

Bila ditinjau secara luas tentang peranan wanita sebagai ibu rumah tangga, 

wanita telah memberikan peranannya yang sangat penting. Dalam pembentukan 

keluarga sejahtera, keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan masyarakat, 

karena ditentukan oleh pembentukan keluarga sehat sejahtera. 

Keluarga yang sejahtera, merupakan salah satu tujuan pokok yang ingin 

dicapai atau diidamkan oleh setiap keluarga. Setiap orang berkeinginan agar 

keluarganya dapat hidup sejahtera. Diantaranya meliputi suatu keadaan keluarga 



yang stabil, aman, penuh keharmonisan, sehat dan berkecukupan secara ekonomis, 

serta adanya saling pengertian yang baik didalam kehidupan keluarga. Konsep ini 

dapat terealisir bila terdapat saling pengertian dan kepercayaan yang cukup 

diantara anggota keluarga, baik antara anak dan orang tua maupun antar orang tua 

sendiri serta antar anak dalam keluarga (Gusti Kanjeng Ratu Hemas, 1992:82). 

Di kampung Kradenan Baru Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah 

Mungkur Pemerintah Kota Semarang wanita atau ibu rumah tangganya banyak 

yang memilih profesi sebagai wanita pemecah batu. Pekerjaan tersebut 

mengandalkan kemampuan fisik yang kuat untuk memecah batu dari batu 

berukuran besar menjadi batu-batu dalam ukuran kecil yang siap dipasarkan ke 

toko-toko material sebagai bahan bangunan. Pada umumnya kegiatan memecah 

batu yang dilakukan oleh ibu rumah tangga tersebut hanya pekerjaan sampingan 

untuk menambah pendapatan keluarga, tetapi pada kenyataannya kegiatan 

sampingan tersebut terus menerus dilakukan hingga akhirnya menjadi pekerjaan 

utama ibu rumah tangga di kampung Kradenan Baru kelurahan Bendan Duwur 

terutama yang tempat tinggalnya di pinggir sungai Kali Garang. 

Di dalam perekonomian keluarga, uang memang bukan segalanya. Uang 

yang didefinisikan sebagai alat bayar, alat memupuk kekayaan dan sekaligus 

untuk berjaga-jaga bisa membuat seseorang merasa bahagia. Tetapi disisi lain, 

banyak pula fakta yang memperlihatkan uang juga dapat menimbulkan suatu 

malapetaka. Lebih jauh lagi nilai uang sebenarnya tidak semata-mata dilihat dari 

berapa banyaknya uang yang dimiliki oleh seseorang atau keluarga, melainkan 

seberapa besar manfaat uang diperoleh dari penggunaan uang tersebut. Apakah 



uang tersebut akan menjadi sumber kebahagiaan atau sebaliknya akan menjadi 

sumber malapetaka tergantung bagaimana cara seseorang mengelola uang atau 

pendapatnya (Masassya Gelfin, 2004:2).  

Didalam pengelolaan keuangan yang baik harus memenuhi beberapa 

tahapan yaitu perencanaan (Planning), pelaksanaan (Actuating), pengawasan 

(Controling), penilaian (Evaluation). (Sutarno, 1990:11). Adapun sistem 

manajemen antara lain: sistem manajemen bapak, sistem manajemen terbuka, 

sistem manajemen tertutup, dan sistem manajemen demokrasi. Berdasar survei 

pendahuluan penghasilan keluarga wanita pemecah batu antara tiga ratus ribu 

hingga empat ratus ribu rupiah per bulan. Penghasilan tersebut harus cukup untuk 

memenuhi seluruh kebutuhan hidup keluarga sehari-sehari. Untuk memenuhi 

semua kebutuhan hidup sehari-hari dengan jumlah pendapatan yang hanya pas-

pasan tersebut sangat diperlukan pola pengelolaan keuangan keluarga yang baik. 

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai “ Pola Pengelolaan Ekonomi Keluarga Wanita Pemecah 

Batu di Kampung Kradenan Baru Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan 

Gajah Mungkur Pemerintah Kota Semarang”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Wanita sebagai ibu rumah tangga merupakan peran yang sangat penting, 

artinya dalam pembentukan keluarga sejahtera sebagai unit terkecil dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Wanita juga mempunyai kodrat sebagai 

makhluk Tuhan yang lemah dan identik dengan kelembutan karena wanita 



mempunyai naluri keibuan untuk memberi kasih sayang dan ketentraman dalam 

keluarganya. 

Dizaman sekarang ini peluang kerja masih menjadi tantangan 

pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Masih banyak keluarga 

yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan sebagian dari mereka adalah keluarga 

yang kaum wanitanya ikut bekerja keras menari nafkah atau dapat dikatakan 

wanita juga sebagai tulang punggung keluarga agar dapat memenuhi semua 

kebutuhan keluarganya. Wanita yang semula sebagai makhluk yang hanya 

dikasihani, kini mulai menunjukkan jati dirinya sebagai mahluk yang mempunyai 

potensi, untuk turut memberikan kontribusinya dalam pembangunan bangsa dan 

negara. Hal ini tidak hanya karena emansipasi tetapi juga karena dorongan 

berbagai faktor, sehingga saat ini banyak kaum wanita yang berperan aktif dalam 

pembangunan (GKR Hemas, 1992:38). 

Di kelurahan Kradenan baru hampir sebagian wanita atau ibu-ibu rumah 

tangganya berkerja sebagai wanita pemecah batu. Berbagai faktor yang dijadikan 

alasan ibu-ibu untuk memilih pekerjaan sebagai wanita pemecah batu, sehingga 

penulis merasa perlu memberikan batasan mengenai permasalahan alasan wanita 

atau ibu-ibu di kampung Kradenan baru memilih pekerjaan sebagai wanita 

pemecah batu. Ada tiga aspek dalam kehidupan wanita pemecah batu yang 

mendorong mereka melakukan pekerjaan tersebut, yaitu alasan dari aspek 

ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Didalam keluarga pastilah mempunyai bermacam-macam kebutuhan yang 

harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Didalam keluarga wanita pemecah 



batu di kampung Kradenan Baru rata-rata penghasilannya adalah berkisar tiga 

ratus ribu hingga empat ratus ribu rupiah tiap bulannya. Dengan penghasilan 

tersebut, mereka harus mengelola uang yang pas-pasan untuk dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan, disamping itu mereka juga harus menanggung biaya 

sekolah anak-anaknya. Dalam suatu pengelolaan keuangan keluarga sangat 

banyak yang harus dilakukan mulai dari persiapan pengelolaan, bagaimana sistem 

yang digunakan, bagaimana pengaturan keluar masuknya pendapatan keluarga 

dan bagaimana hasil pengelolaan keluarga tersebut. Dengan melihat luasnya 

permasalahan yang harus dibahas maka penulis memberikan batasan terhadap 

masalah pola pengelolaan ekonomi keluarga yaitu bagaimana proses 

pengelolaannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasinya serta 

bagaimana sistem pengelolaan ekonomi yang digunakan keluarga wanita pemecah 

batu. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari alasan pemilihan judul di atas maka muncul permasalahan-

permasalahan sebagai berikut yaitu: 

1. Apakah yang melatarbelakangi wanita atau ibu rumah tangga di kampung 

Kradenan Baru Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota 

Semarang memilih pekerjaan sebagai wanita pemecah batu? 

2. Bagaimanakah pola pengelolaan ekonomi pada keluarga wanita pemecah batu 

di kampung Kradenan Baru Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah 

Mungkur pemerintah Kota Semarang? 

 



1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui latar belakang wanita atau ibu rumah tangga di kampung 

Kradenan Baru Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur 

pemerintah Kota Semarang memilih pekerjaan sebagai wanita pemecah batu. 

Untuk mengetahui pola pengelolaan ekonomi pada keluarga wanita pemecah batu 

di kampung Kradenan Baru Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah 

Mungkur pemerintah Kota Semarang. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1    Bagi Masyarakat 

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pola 

pengelolaan ekonomi keluarga yang baik. 

1.5.2    Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada 

pemerintah dalam rangka menetapkan kebijakan dalam pembangunan desa, dan 

untuk memberikan suatu wacana kehidupan rakyat kecil kepada pemerintah agar 

pemerintah dapat memberikan suatu bantuan kepada masyarakat yang masih 

hidup di bawah garis kemiskinan. 

1.5.3   Bagi Peneliti 

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan 

penelitian baik teori maupun praktek. 

 

 



1.6 Garis Besar Sistematika Penulisan Skripsi 

Supaya mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, maka secara singkat 

penulis sampaikan sistematika skripsi sebagai berikut: 

Bagian pertama terdiri dari judul skripsi, halaman pengesahan, pernyataan, 

motto dan persembahan, prakata dan sari. 

Bagian kedua terdiri dari bab-bab yang terbagi menjadi lima bab sebagai 

berikut: 

Bab I.  Pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, garis besar sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab II. Telaah pustaka terdiri dari konsep-konsep, dalil-dalil serta teori yang 

menjadi referensi dalam skripsi ini beserta kerangka teoritik dari skripsi 

ini. 

Bab III. Metode penelitian terdiri dari uraian tentang pendekatan penelitian, 

langkah-langkah penelitian yang terdiri dari: lokasi penelitian, fokus 

penelitian, sumber data penelitian, metode penelitian, metode 

pengumpulan data, objektivitas data dan metode analisis data. 

Bab IV. Hasil dan pembahasan merupakan pelaporan hasil penelitian terdiri dari 

uraian hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V. Penutup, terdiri dari simpulan dan saran-saran. 

Pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 



BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Keluarga  

Kehidupan manusia di permukaan bumi ini tidak dapat dipisahkan dari 

keberadaan keluarga. Sebagai sebuah media, keluarga adalah media yang 

menempati posisi bukan saja strategis emlainkan juga sangat vital dalam 

mewujudkan kesinambungan hidup manusia. Keluarga merupakan kenyataan 

sosial yang hanya lenyap bersamaan dengan ketiadaan hidup itu sendiri. 

Menurut Jeffa Leibo (1994:52-53) keluarga merupakan pola-pola tingkah 

laku yang berhubungan dengan fungsi-fungsi untuk melahirkan (menurunkan 

keturunan dan berfungsi sebagai kelengkapan masyarakat didalam membentuk 

warga yang mencerminkan identitas setempat). Sedangkan menurut Sigmund 

Freud dalam Ahmadi Abu (1991:95) keluarga adalah perwujudan adanya 

perkawinan antara pria dan wanita sehingga keluarga itu merupakan perwujudan 

dorongan seksual. Menurut Ki Hadjar Dewantara dalam Ahmadi Abu (1991:96) 

yang dimaksud dengan keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang terkait 

satu keturunan atau mengerti dan merasa berdiri sebagai salah satu hubungan yang 

hakiki esensi berkehendak bersama-sama memperteguh hubungan untuk merasa 

berdiri memuliakan dan berkehendak bersama-sama atau masing-masing 

anggotanya. 

Dari berbagai batasan pengertian keluarga diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa keluarga merupakan suatu satuan sosial terkecil yang mempunyai manusia 



sebagai makhluk sosial. Dapat pula dikatakan bahwa keluarga merupakan 

sekelompok orang yang satu sama lain mempunyai hubungan dan bekerja sama 

guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu berdasarkan pertalian darah 

maupun berdasarkan perkawinan. 

Keluarga sebagai unit terkecil dari struktur masyarakat memiliki peranan 

yang sangat menentukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju 

mundurnya masyarakat, bangsa dan negara sangat dipengaruhi dan ditentukan 

oleh keberadaan keluarga. Keluarga dapat dipandang sebagai miniatur obyektif 

bagi masyarakat, bangsa dan negara dimasa yang akan datang. 

Keluarga sebagai institusi sosial mempunyai beragam fungsi. Fungsi 

keluarga mencakup seluruh aspek yang dipentingkan dalam kehidupan itu. 

Fungsi-fungsi tersebut misalnya: fungsi biologis, fungsi pemeliharaan, fungsi 

ekonomi, fungsi keagamaan, fungsi sosial, dan sebagainya. Ahmadi Abu 

(1991:89). Setiap keluarga pasti mempunyai fungsi tersebut di atas, kompleksitas 

fungsi keluarga menandakan betapa keluarga merupakan lembaga sosial yang 

sangat berarti dalam kehidupan manusia. 

Dalam setiap keluarga pastilah mempunyai aspek ekonomi, aspek ekonomi 

tersebut mencakup beberapa hal antara lain: manusia mempunyai macam-macam 

kebutuhan, kebutuhan tersebut mempunyai idnetitas yang berbeda, manusia 

mengatur kebutuhan tersebut sesuai dengan urutan pentingnya kebutuhan tersebut 

(Winardi, 1982:17). 

Fungsi ekonomi keluarga meliputi, pencarian nafkah, perencanaannya, 

pemanfaatannya atau pembelajarannya. Pada dasarnya suami sebagai pemimpin 



dalam rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan 

kesejahteraan keluarganya, akan tetapi tidak berarti istri tidak dibenarkan untuk 

membantu suami mencari nafkah. Adapun motivasi istri untuk membantu 

suaminya antara lain: untuk menambah pendapatan keluarga, untuk menghindari 

kebosanan, untuk mengisi waktu luang, karena mempunyai keterampilan atau 

keahlian tertentu yang ingin dimanfaatkan, untuk memperoleh “status”, atau untuk 

mengembangkan diri.  

Kebutuhan ekonomi keluarga sangat penting bagi kelangsungan hidup 

berkeluarga. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan-kebutuhan pokok, 

kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dengan kompleksnya kebutuhan 

ekonomi keluarga tersebut maka dalam suatu keluarga diperlukan suatu kerjasama 

yang kompak antar anggota keluarga agar tujuan keluarga yang sejahtera dapat 

tercapai.  

Setiap keluarga pasti mempunyai cita-cita mewujudkan keluarga yang 

sejahtera. Dalam BKKBN (1996:5) keluarga sejahtera adalah keluarga yang 

dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi kebutuhan 

hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

memiliki hubungan yang serasi dan seimbang antar anggota dan antara keluarga 

dengan masyarakat dan lingkungan. 

Dilihat dari segi tahapan pencapaian tingkat kesejahteraannya maka 

keluarga sejahtera dikelompokkan menjadi lima tahap yaitu: 

 

 



1. Keluarga pra-sejahtera 

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) 

secara minimal, seperti kebutuhan sandang, pangan m appan, ibadah, dan 

kesehatan. 

2. Keluarga sejahtera I 

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya 

secara minimal tetapi belum dapat memenuhi seluruh kebuuthan sosial 

psikologisnya (sosio psichological needs) seperti kebutuhan akan pendidikan, 

keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan 

tempat tingal dan transportasi. 

3. Keluarga sejahtera tahap II 

Yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 

juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi 

belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pengembangannya seperti 

kebutuhan untuk menabung dan informasi. 

4. Keluarga sejahtera tahap III 

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seluruh 

kebutuhan sosial psikologisnya, dan kebutuhan pengembangannya tetapi 

belum dapat memberikan sumbangan atau konstribusi yang maksimal terhadap 

masyarakat, seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk 

material dan keuangan untuk kepentingan kemasyarakatan serta berperan serta 

secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-

yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga dan sebagainya. 



5. Keluarga sejahtera tahap III plus 

Yaitu keluarga yang telah dapat memnuhi kebutuhan dasarnya, seluruh 

kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangannya serta telah 

dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi 

masyarakat. 

 

2.2 Peranan Wanita 

Kaum wanita harus merasa bangga, bahwa mereka sudah mendapatkan 

kesempatan untuk mengembangkan karir dan profesionalisme mereka di 

masyarakat. Baik sebagai guru, manager, angota DPR, maupun sebagai menteri, 

tapi juga masih terdapat keadaan wanita yang hanya berada di dapur, sebagai 

pembantu, dan lain pekerjaan yang selalu berada di belakang, yang tidak 

berkesempatan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih terampil dan baik. 

Kedaan demikian disebabkan hingga saat ini masih ada anggapan sebagian 

masyarakatm, bahwa wanitahanya sebagai pembantu dan pengatur, bukan sebagai 

salah satu pemimpin di dalam rumah tangga, yang fungsinya sebagai pendukung 

suami, yang bertugas untuk memperhatikan suami bukan subyek yang perlu 

mendapatkan perhatian. 

Wanita hanya dianggap sebagai subyek yang pekerjaannya sebagai 

konsumen penghabis gaji atau pendapatan yang diperoleh oleh suami. Angapan 

seperti itu memang tidak dapat dibenarkan, karena disadari wanita juga 

berkemampuan untuk mencari nafkah atau gaji, untuk mendapatkan alternatif 

pendapatan, dan berprestasi, serta berkemampuan untuk memiliki tugas dan  



- Bertambah besarnya urusan atau tugas rumah tangga, sehingga mau tidak mau 

pria harus ikut serta dalam mengurus urusan rumah tangga. 

- Makin terbatasnya pendapatan yang diperoleh suami sehingga mengharuskan 

istri untuk ikut serta dalam menambah pendapatan keluarga. 

- Makin luasnya kesempatan bagi wanita untuk bekerja di luar rumah tangga. 

- Bertambahnya pengetahuan yang dimiliki oleh wanita sehingga lebih siap dan 

berani untuk berprestasi dan berprofesi. 

- Bertambahnya kesadaran pria akan pentingnya peranan wanita tidak saja di 

dalam urusan rumah tangga, tetapi didalam urusan sosial lainnya seperti bisnis 

ekonomi, politik, dan masalah luar negeri. 

- Makin dewasanya masyarakat didalam menanggapi perubahan sosial 

khususnya masuknya ide-ide baru di tengah masyarakat. 

- Makin cepatnya interaksi atau komunikasi dan pertukaran informasi antara 

masyarakat kita dengan masyarakat di luar negeri lewat berbagai media seperti 

televisi, radio, surat kabar, majalah dan kunjungan-kunjungan ke luar negeri. 

Makin meningkatnya kegiatan promosi pariwisata akan juga berperan untuk 

mempercepat pertukaran ide dan informasi yang baru. 

Faktor-faktor lain yang sangat mungkin berpengaruh adalah persepsi 

masyarakat didalammenghadapi perubahan sosial yang ada di masyarakat. 

Pengaruh adat dan budaya tradisional yang telah membentuk sikap dan peranan 

pria selama ini terhadap wanita akan masih ada. Tetapi, dalam ukuran atau tingkat 

yang berbeda dari apa yang telah dan sedang dialami sekarang ini. Perbedaan 

tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti disebutkan di atas tadi. Hal ini 



yang juga perlu ditandaskan di sini, bahwa peranan pria dan wanita di masa yang 

akan datang tidak lagi berperan tunggal tetapi akan berperan ganda. Wanita 

dianggap sebagai ibu rumah tangga yang hanya tinggal di rumah saja untuk 

menghabiskan jatah keuangan yang diberikan oleh suami, tetapi akan mempunyai 

peran ganda sebagai penghasil pendapatan dan berperan ganda sebagai pengambil 

keputusan yang baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Dalam kerangka 

pemikiran seperti itu maka peranan kaum wanita dapat terealisasi dengan: 

- Lebih professional, 

- Lebih independen dalam berfikir, 

- Lebih kritis atas segala peristiwa dan perubahan sosial dalam masyarakat, 

- Adanya proses untuk mengarah pada orientasi kerja, 

- Lebih memenuhi keinginan, kreatif dan akan lebih berani mengambil 

keputusan sehingga mengarah menjadi salah seorang figur pimpinan. 

Konsekuensi dari perubahan etika dan sosial ini mengarah pada perubahan status. 

Ini menuntut kaum wanita untuk dapat memikul tugas yang lebih besar dan 

tanggap, sehingga kaum pria pun juga dituntut untuk dapat menyadari dan dapat 

menerima perubahan tersebut. 

 

2.3 Peranan Wanita dalam Aktivitas Rumah Tangga 

Bila ditinjau secara luas tentang peranan wanita sebagai ibu rumah tangga, 

wanita telah memberikan peranannya yang sangat mahal dan penting artinya 

dalam pembentukan keluarga sejahtera, sebagai unit terkecil dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dapat dikatakan, pertumbuhan masyarakat ditentukan oleh 



pembentukan keluarga sehat dan sejahtera. Perkembangan dan pertumbuhan 

masyarakat untuk memberikan kontribusinya di dalam membangun bangsa dan 

negara. Terciptanya keluarga sejahtera sebagai landasan pokok terwujudnya 

masyarakat adil dan makmur, wanita perlu mempunyai peranan yang menentukan 

subyek dalam pembanguan, dengan memiliki kesadaran tinggi dan tanggung 

jawab besar dalam usaha meningkatkan keluarga sehat sejahtera. Kesehatan 

mempunyai arti yang lebih dari segala-galanya. Berapa banyak kekayaan yang 

dimiliki, dan berapa besar semangat dan kemauan yang dipunyai, serta berapa 

tinggi cita-cita yang diidamkan, tanpa kesehatan yang cukup baik maka seseorang 

tidak akan dapat mencapai semua yang dicita-citakan. Dengan demikian dapat 

diketahui betapa mahal dan tinggi nilai dan arti kesehatan tersebut. 

Keluarga yang sejahtera merupakan salah satu tujuan pokok yang ingin 

dicapai atau diidamkan oleh setiap keluarga. Konsep keluarga yang sejahtera di 

antaranya meliputi suatu keadaan keluarga yang stabil, aman, penuh 

keharmonisan, sehat, dan berkecukupan secara ekonomis, serta adanya saling 

pengertian yang baik di dalam kehidupan keluarga. Konsepsi ini dapat terealisir, 

bila terdapat saling pengertian dan kepercayaan yang cukup dalam keluarga. Baik 

itu antara anak dan orang tua, ataupun antara orang tua sendiri. 

Idealisme kehidupan keluarga yang sejahtera harus dapat dimanifestasikan 

dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Dua faktor atau unsur yang tampak berperan 

di dalam usaha untuk memanifestasikan idealisme keluarga yang sejahtera, adalah 

terciptanya suatu keadaan keluarga yang sehat, dan adanya stabilitas 

perekonomian keluarga. Kedua faktor ini merupakan suatu kesatuan yang harus 



dimiliki, dalam usaha untuk mencapai tujuan terciptanya sebuah keluarga yang 

sejahtera. Dengan kata lain, kedua factor kesehatan dan ekonomi merupakan 

persyaratan yang mutlak di dalam usaha untuk mencapai tujuan keluarga yang 

sejahtera. Jadi apabila keadaan keluarga dalam keadaan ekonomi yang baik dan 

stabil maka akan mudah tercapai kesejahteraan keluaraga. 

Banyak ahli bidang sosiologi, antropologi, maupun ekonomi 

mengasumsikan bahwa peran dalam keluarga berdasarkan jenis kelamin. Dan 

alokasi ekonomi mengarah adanya peran yang lebih besar dari wanita yaitu 

pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga atau “urusan belakang”. 

Sedangkan pekerjaan laki-laki adalah dalam pekerjaan produktif yang langsung 

menghasilkan atau pekerjaan mencari nafkah. Namun dalam kenyataan tidak 

sedikit wanita yang juga mempunyai peran dalam pekerjaan yang menghasilkan 

pendapatan seperti pertanian, perdagangan kecil, industri rumah tangga dan lain-

lain. 

Pergeseran dalam peran (pembagian kerja) antara pria dan wanita dalam 

keluarga dan rumah tangga mencerminkan perubahan peranan wanita dalam 

rumah tangga. Seorang ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di mana peran ini tidak hanya untuk 

dipimpin tetapi juga untuk memimpin dan harus diakui serta diperjuangkan untuk 

mendapat pengakuan yang positif dan pasti. Hubeis (1985) dalam Ahmad (1994) 

menyatakan bahwa analisis alternatif mengenai peran wanita dapat dilihat dari 3 

perspektif dalam kaitannya dengan posisinya sebagai manajer rumah tangga dan 

partisipan pembangun atau pekerjaan mencari nafkah. 



2.3.1 Peran Tradisional (Peran Domestik) 

Peran ini merupakan pekerjaan rumah tangga, dari membersihkan rumah, 

memasak, mencuci, mengasuh anak serta segala hal yang berkaitan dengan rumah 

tangga, wanita telah memberikan peranannya yang sungguh mahal dan penting 

artinya dalam pembentukan keluarga yang sejahtera. Tidak ada kedudukan yang 

lebih rendah atau lebih tinggi antara ibu dan ayah. Pekerjaan-pekerjaan ibu rumah 

tangga dalam mengatur rumah, memasak, mencuci, serta membimbing dan 

mengasuh anak tidak dapat diukur dengan nilai uang. Ibu merupakan figur yang 

paling menentukan dalam membentuk pribadi anak. Hal ini disebabkan 

keterikatan anak terhadap ibunya, sudah berawal sejak anak masih dalam 

kandungan. 

2.3.2 Peran Transisi 

Peran transisi adalah peran wanita yang juga berperan atau terbiasa bekerja 

untuk mencari nafkah. Partisipasi tenaga kerja wanita atau ibu di sebabkan oleh 

beberapa hal. Misal, dalam bidang pertanian wanita dibutuhkan untuk menambah 

tenaga yang ada. Dengan berkembangnya industri yang berarti tersedianya 

pekerjaan yang cocok bagi wanita, maka terbukalah kesempatan kerja bagi 

wanita, masalah kehidupan mendorong lebih banyak wanita bekerja mencari 

nafkah. 

2.3.3 Peran Kontemporer 

Peran kontemporer adalah jika seseorang wanita hanya memiliki peran di 

luar rumah tangga sebagai wanita karier. 

Peran wanita dalam pembangunan terutama peranan wanita di sektor 

ekonomi rumah tangga, peran ini pada umumnya dilakukan bersama-sama antara 



pria dan wanita baik dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga, mencari 

tambahan uang, pemanfaatan sarana yang ada serta kebebasan dalam keuangan 

keluarga (Siti Chamamah dalam Jeffa Leibo, 2001: 31) 

Menurut Jeffa Leibo (1993) inti strategi pemberdayaan sesungguhnya 

bukan maksud menciptakan wanita untuk lebih unggul dari kaum pria tetapi 

menyadari pentingnya meningkatkan kekuasaan bukan sekedar dalam kerangka 

dominan yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih dalam kapasitas wanita 

untuk meningkatkan kemandirian. 

 

2.4 Menciptakan Keluarga Sehat dan Sejahtera 

Pepatah yang mengatakan “Pada badan yang kuat terletak jiwa yang 

sehat” merupakan salah satu tanggung jawab wanita. Hal ini seperti peranan ibu 

dalam pembangunan nasional yang tercantum di GBHN menciptakan keluarga 

yang sehat dan sejahtera. Berarti harus diciptakan sehat jasmani dan sehat rohani 

yang di tunjang dengan ekonomi keluarga yang stabil. Dalam menciptakan 

keluarga sehat dan sejahtera perlu di dukung beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kesehatan jasmani harus di perhatikan: 

- Mulai anak masih dalam kandungan 

- Usia balita 

- Usia anak-anak dan remaja 

- Gizi keluarga 

- Hidup bersih dan teratur 

 



2. Kesehatan rohani dapat diperhatikan: 

- Perilaku orang tua sejak bayi masih dalam kandungan 

- Perilaku kanak-kanak 

- Memonitor pendidikan agama 

- Perilaku orang tua sebagai teladan 

3. Ekonomi keluarga yang dapat menunjang kehidupan rumah tangga 

- Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran kebutuhan rumah 

tangga 

- Dapat menentukan skala prioritas 

- Menambah income keluarga dengan kesempatan istri bekerja atau 

berwiraswasta. 

Dalam menciptakan keluarga sehat dan bahagia harus membiasakan hidup 

dan saling menunjang misalnya: 

- Ibu harus menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dalam arti hidup 

sehat dan ketakwaan yang kuat. 

- Komunikasi antar anggota keluarga sebaik mungkin. 

- Menciptakan kerjasama atau gotong royong antara anggota keluarga dengan 

pembagian tugas untuk saling membantu. 

- Meletakkan dasar pendidikan yang tuntas bagi putra-putrinya. 

- Dengan pengetahuan yang cukup sebagai wanita dapat lebih mandiri untuk 

mengatur keluarga. 

Letak peranan ibu sangatlah menentukan dalam pengendalian rumah 

tangga oleh karenanya wanita perlu mengkaji nilai seorang ibu menjalankan tugas 

sebagai berikut: 



- Kalau dahulu syarat seorang wanita atau ibu harus pintar masak, maka 

sekarang diartikan sebagai mengerti masalah gizi keluarga. 

- Pintar macak atau berhias diri diartikan juga mengerti masalah kesehatan 

karena wanita yang sehat akan tampak lebih menarik. 

- Pintar manak atau harus dapat mempunyai keturunan maka sekarang dituntut 

untuk mengerti masalah KB dan mengatur kelahiran anak. 

Arti nilai-nilai istri yang ideal yang perlu dikembangkan pada masa 

mendatang, terutama untuk mengendalikan perubahan di setiap keluarga adalah 

sebagai berikut: 

- Pinter Mardi Siwi (pandai memelihara dan mengasuh anak) 

Para ibu pada masa kin harus mampu mendidik anak dibandingkan dengan 

ibu-ibu pada waktu dahulu. Masalah yang dihadapi adalah narkotika, minuman 

keras, pergaulan bebas yang sewaktu-waktu mengancam anak. 

- Pinter Gawe Mareming Ati (pandai memuaskan hati) 

Seorang istri dituntut pandai memuaskan anggota keluarga. Masalah yang 

dihadapi adalah stress mental baik untuk suami maupun anak. Hal ini berarti 

seorang istri dituntut untuk mengerti stress, cara pencegahannya, tanda-tanda 

sejak awal, dan meningkatkan ketahanan mental. 

- Pinter Makarti (pandai bekerja) 

Pada masa yang akan dating para istri dituntut untuk dapat memberikan 

sumbangan penghasilan keluarga. Masalah yang dihadapi yaitu di bidang ekonomi 

keluarga menunjukkan kenaikan kebutuhan jauh lebih cepat dari pada kenaikan 

penghasilan suami. 



- Pinter Mandiri (pandai berdiri sendiri) 

Pada masa yang akan datang diharapkan seorang istri mampu mandiri. Jika 

waktu lampau ada pepatah bagi seorang istri Suwarga Nunut Neraka Katut. 

Kenyataan menunjukkan bahwa untuk masa sekarang hubungan 

ketergantungan kepada suami mulai berkurang, sehingga dibutuhkan 

pengetahuan yang luas untuk para istri dalam berbagai hal, dan pembagian 

tugas yang lebih rasional. 

 

2.5 Pola Pengelolaan Ekonomi Keluarga 

Manajemen keluarga bukan hanya aktifitas yang bersifat mekanistis, 

karena penerapan fungsi manajerial secara efektif menghadapi banyak masalah 

yang terdapat dalam keluarga. Hal ini merupakan kewajaran karena dalam 

keluarga para anggotanya khususnya suami istri dan anak-anak mempunyai 

keinginan yang berbeda untuk kepentingan masing-masing pribadinya. Keinginan 

mereka lebih bebas dapat dikemukakan apabila dibandingkan dengan keinginan 

yang dikemukakan oleh para anggota dalam suatu organisasi yang lain. Bahkan 

keinginan mereka kadang-kadang dipaksakan harus disetujui dan dilaksanakan 

dengan segera, kadang-kadang pula keinginan tersebut melampaui kemampuan 

yang ada. 

Itulah sebabnya maka tiap kepala keluarga harus dapat memahami 

keinginan para anggota keluarganya, menilainya dan memberi keputusan yang 

adil, bijaksana, serta dimengerti oleh setiap anggota yang mengajukan 

keinginannya. Kemudian diikuti oleh pengetahuan mengenai apa yang harus 

dilakukan sesuai situasi dan kondisi keluarganya, dapat mendorong semangat 



kerja untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pula setiap usaha yang dilakukan 

oleh masing-masing anggota keluarga dalam mengejar cita-cita keluarga, tetapi 

dalam rangka mencapai tujuan bersama. 

Setiap kepala keluarga dalam membuat keputusan baik mengenai sasaran 

yang akan dicapai maupun mengenai jangka waktu yang akan ditempuh, dalam 

membuat keputusan hendaknya memperhatikan kemampuan yang ada, didasarkan 

atas fakta yang cukup, sehingga keputusan tersebut tidak hanya merupakan 

keputusan khayalan belaka. Gunakanlah data yang benar-benar ada hubungannya 

dengan masalah yang sedang dihadapi. 

Fakta ini menekankan perlu adanya usaha untuk menanamkan kepercayaan 

kepada seluruh anggota keluarga, sehingga mereka bersedia bekerja dengan penuh 

kesadaran bersama dengan kepala keluarga itu sendiri. Untuk itu kepala keluarga 

dan ibu rumah tangga harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan. 

Dalam suatu keluarga mungkin terdapat beberapa orang manajer, misalnya 

suami sebagai top manajer, istri sebagai middle manager yang sering kali 

merangkap sebagai lower manager. Mungkin pula anak yang telah dewasa 

ditunjuk oleh orang tuanya sebagai lower manager. 

Top manager, yaitu manajer tertinggi dalam keluarga yang memimpin 

seluruh kegiatan para anggota keluarga di luar keluarganya. Sebagian 

wewenangnya dilimpahkan kepada manajer tengah yaitu istri misalnya untuk 

mengurus urusan keluarga, dan istri terkadang melimpahkan sebagian 

wewenangnya kepada anaknya dalam melaksanakan kerja. 



Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan di sini adalah 

proses pencapaian tujuan yang ditetapkan lebih dahulu melalui suatu langkah atau 

tahapan manajemen yaitu perencanaan (Planning), pelaksanaan (Actuating), 

penilaian (Controlling) yang mengkombinasikan ide-ide atau keahlian, bahan-

bahan, dan orang lain. 

Adapun uraian secara rinci dari masing-masing fungsi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

2.5.1 Perencanaan atau Planning 

Perencanaan adalah penentuan serangakaian tindakan untuk mencapai 

sesuatu hasil yang diinginkan (Manullang, 1983: 21). Sedangkan menurut Allford 

perencanaan adalah suatu penentuan tujuan-tujuan produksi secara sistematis 

mengenai suatu produk-produk, jasa-jasa, serta alat-alat, metode, dan prosedur-

prosedur yang perlu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan cara yang 

paling ekonomis (Winardi, 1984: 370). 

2.5.2 Pelaksanaan atau Actuating 

Pelaksanaan merupakan proses penggerakkan yatiu proses penggiatan 

pekerja untuk mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi tugas 

dengan semangat (Manullang, 1983: 21). Menurut Koontz O’Donnel dalam 

Manullang (1983: 22) penggerakkan adalah hubungan antara aspek-aspek 

individual yang ditimbulkan adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk 

dapat dimengerti dan pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien untuk tujuan 

usaha yang nyata. 



Dalam keluarga yang sederhana yang terdiri dari suami istri dan anak yang 

masih kecil, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, 

mereka juga sebagai pelaksana kerja. 

Semua manajer keluarga hendaknya mampu menjalankan kecerdikan dan 

kepintarannya, agar para anggota keluarganya atau para pelaksana kerja dalam 

keluarga mencapai kemajuan bahkan dapat mencapai kesejahteraan (Solih Ishak, 

1986: 24-25). 

Pengelolaan pada dasarnya merupakan jenis kepemimpinan yang khusus. 

Pengelolaan didefinisikan bekerja dengan dan lewat orang-orang secara pribadi 

dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga (Keating dalam 

Siagian Herbangan, 1994: 75). Pengelolaan identik dengan manajemen. Yang 

mempunyai pengertian bermacam-macam. Istilah manajemen dibedakan menjadi 

tiga, yaitu manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kolektivitas orang-

orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan manajemen sebagai suatu seni. 

GR Terry dalam bukunya “Principles of Management” mengatakan bahwa 

manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian yang dilakukan 

untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan (Lubis, 1993:35). 

Menurut kamus manajemen pengertian dari manajemen adalah seni untuk 

mencapai hasil yang maksimal melalui usaha minimal guna memperoleh 

kemakmuran dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi pengusaha dan buruh 

serta pelayanan yang baik kepada masyarakat (Ardiyos, 1996: 158).  



Fungsi pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan 

pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran keluarga yang telah 

direncanakan terlebih dahulu dengan penuh tanggung jawab. 

2.5.3 Penilaian atau Controlling 

Tahapan penilaian merupakan kelanjutan dari tahapan pengawasan. 

Menurut Manullang pengawasan adalah proses pengendalian yang berupa koreksi 

sehingga apa yang sedang dilakukan bawahannya dapat diarahkan ke arah yang 

benar dengan maksud mencapai tujuan yang semula (Manullang, 1983: 21). 

Herbangan Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses 

untuk mengamati pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan 

mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai 

dengan rencana semula (Siagian Herbangan, 1994: 75). 

Fungsi penilaian dalam penelitian ini adalah proses pengukuran atas 

pendapatan dan pengeluaran yang telah digunakan apakah sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan atau tidak dengan tujuan untuk mengetahui berhasil 

tidaknya proses pengelolaan yang dilaksanakan. 

Dalam suatu proses pengelolaan atau manajemen dibutuhkan suatu 

pengelola atau manajer, serta dibutuhkan suatu pola atau sistem manajemen yang 

dianggap tepat untuk dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. 

Pola atau sistem manajemen yang diterapkan oleh manajer dalam 

memimpin suatu organisasi tergantung dari karakter seorang manajer dan keadaan 

organisasi yang dipimpinnya. Adapun sistem manajemen itu antara lain: sistem 

manajemen bapak (paternalistic management), sistem manajemen tertutup (closed 



management), sistem manajemen terbuka (open management), dan sistem 

manajemen demokrasi (democratic management) (Ahmadi Abu, 1991: 21). 

Manajemen bapak diartikan bahwa setiap usaha dan aktivitas organisasi 

para pengikut atau bawahan selalu mengikuti jejak bapak. Apa yang dikatakan 

bapak itulah yang benar. Dalam hal ini tidak ada alternatif lain kecuali mengikuti 

bapak. Sistem manajemen bapak memiliki kebaikan dan kelemahan. 

Kebaikan sistem manajemen bapak adalah jika bapak atau pemimpin tetap 

pada proporsi yang benar, pekerjaan dapat dengan cepat dikerjakan, sehingga 

tujuan tercapai dengan baik. Adapun kelemahan sistem ini adalah sebagai berikut: 

1) Jika bapak tidak benar, organisasi akan hancur karena bawahannya akan turut 

menyeleweng. 2) Kemajuan organisasi terbatas karena hanya tergantung kepada 

kecakapan bapak, bawahan hanya merupakan robot saja. 3) Kalau terjadi 

penggantian pemimpin maka pemimpin baru akan sulit untuk melakukantugas 

karena para bawahan telah mengkultuskan pemimpin lamanya. 4) Para bawahan 

menjadi orang-orang yang “yes man” saja, sehingga daya pikir dan kreativitasnya 

tidak ada. 

Manajemen tertutup artinya manajer tidak memberitahukan atau 

menginformasikan keadaan organisasi kepada para bawahannya walaupun dalam 

batas tertentu saja. Keputusan-keputusan yang diambil manajer tanpa melibatkan 

partisipasi bawahannya dalam proses pengambilan keputusan. 

Kebaikan sistem manajemen tertutup adalah kerahasiaan dan keadaan 

organisasi sangat terjamin, pengambilan keputusan cepat, karena tidak melibatkan 

partisipasi bawahannya dalam proses pengambilan keputusan. 



Kelemahan sistem ini adalah: 1) Bawahan atau pengikut tidak mengetahui 

keadaan organisasi. 2) Problem dan pemecahan masalah yang dihadapi organisasi 

hanya dihadapi manajer. 3) Tidak mempersiapkan kader-kader pengganti di masa 

depan. 4) Menimbulkan sikap apatis para bawahan terhadap masalah yang 

dihadapi organisasi. 

Manajemen terbuka adalah sistem manajemen dimana manajer banyak 

menginformaskan keadaan organisasinya kepada para bawahannya, sehingga 

bawahan dalam batas-batas tertentu mengetahui keadaan organisasinya, begitu 

pula dalam pengambilan keputusan terlebih dahulu memberikan kesempatan 

kepada para bawahannya untuk mengemukakan pendapatnya. 

Kebaikan sistem ini adalah: 1) Bawahan ikut serta memikirkan kesulitan 

yang dihadapi organisasi dan ikut pula memikirkan cara-cara pemecahan masalah 

yang dihadapi dan mengembangkan usaha-usaha organisasi. 2) Para bawahan 

mengetahui arah yang diambil organisas. 3) Para bawahan akan lebih bergairah 

dan berpartisipasi tinggi pada tugas-tugasnya. 4) Para bawahan terbina dan 

terlatih. 5) Akan menimbulkan suatu kompetisi yang sehat sambil mereka  

berlomba-lomba mengembangkan kecakapan dan kemampuannya. 6) Akan 

menimbulkan kerjasama yang semakin baik dan hubungan-hubungan yang 

semakin harmonis. 7) Akan menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan 

serta solidaritas yang semakin baik. 

Adapun kelemahan dari sistem manajemen terbuka adalah: 1) 

Pengambilan keputusan lama dan bertele-tele. 2) Rahasia keadaan organisasi 



kurang terjamin. 3) Kecakapan dan kepemimpinan manajer akan diketahui para 

bawahan sehingga wibawa kurang. 

Manajemen demokrasi hampir sama dengan sistem manajemen terbuka 

hanya saja manajemen demokrasi hanya dapat digunakan dalam suatu organisasi 

jika setiap anggota mempunyai hak suara yang sama seperti DPR, koperasi dan 

lainnya. Dalam manajemen demokrasi setiap anggota ikut menetapkan keputusan-

keputusan berdasarkan suara terbanyak, sedang dalam manajemen terbuka 

keputusan hanya ditetapkan oleh manajer saja. 

Kebaikan sistem manajemen demokrasi adalah: 1) Keputusan yang 

diambil relatif lebih baik, karena dipikirkan dan diputuskan oleh banyak orang, 2) 

Kecenderungan untuk bertindak otoriter dapat dihindari, 3) Keputusan yang 

diambil dipertanggung jawabkan oleh para anggota, 4) Ruang lingkup dan arah 

keputusan diketahui oleh masyarakat. 

Kelemahan sistem manajemen demokrasi adalah: 1) Biaya, waktu untuk 

mengambil keputusan cukup lama bahkan bertele-tele sebab pemikiran para 

anggota tidak sama dan sering beradu argumentasi, 2) Ada pihak yang terpaksa 

menyetujui keputusan karena kalah suara. 

Dalam penelitian ini sistem manajemen yang berlaku dalam organisasi 

diberlakukan dalam suatu keluarga karena unsur-unsur organisasi hampir sama 

dengan unsur keluarga yaitu adanya manusia yang terkumpul dalam satu tujuan, 

ada tempat kedudukan, adanya tujuan, adanya pembagian kerja, adanya struktur, 

adanya unsur-unsur teknis dan adanya lingkungan (Ahmadi, 1991: 122) 

 



2.6 Pendapatan Keluarga 

Pendapatan keluarga adalah hasil berapapun uag atau hasil materiil lainnya 

yang dicapai dari 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 (Mulyanto Sumardi, 

1986: 18). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian pendapatan adalah 

suatu hasil yang diterima oleh seseorang dari kegiatan usahanya, baik berupa uang 

atau hasil materiil lainnya yang diukur dengan uang dan diterima dalam waktu 

tertentu. 

Mulyanto Sumardi (1986: 54) membedakan pendapatan dalam tiga bentuk 

yaitu: 

1. Pendapatan berupa uang 

Segala penghasilan yang berupa uang yang biasanya 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 pendapatan barang dan uang 

Lain-lain penerimaan barang dan uang meliputi segala penerimaan yang 

bersifat transfer, redistribusi dan biasanya membawa perubahan dalam 

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



Pendapatan yang diperoleh seseorang semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia akan selalu ada selam manusia itu hidup. Kebutuhan 

manusia tidak akan dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Sejak 

lahir kedunia manusia membutuhkan alat pemuas kebutuhan (seperti kebutuhan 

makan, minum, pakaian, papan, obat-obatan, rasa aman dan lain-lain), untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Perolehan penghasilan keluarga wanita pemecah batu dijadikan objek 

dalam penelitian ini adalah penghasilan dalam bentuk uang yang diperoleh dari 

kegiatan usaha mereka berupa uang hasil penjualan pecahan batu. 

Di dalam kehidupan sebuah rumah tangga atau keluarga ada yang 

dinamakan pendapatan keluarga. Yang dimaksudkan dengan pendapatan keluarga 

adalah penghasilan suatu jerih payah yang diperoleh berupa uang pada suatu 

keluarga yang meliputi penghasilan dari orang tua dan anggota keluarga yang 

lainnya bila ada. Kebutuhan hidup manusia sangatlah beragam dan terus 

meningkat, manusia setiap harinya dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

tersebut, agar kelangsungan hidupnya tetap lestari. 

Kebutuhan hidup manusia, dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya 

sebagai berikut: 

2.6.1 Berdasarkan tingkatan kepentingan 

1. 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 kodrati atau alamiah yang harus 

dipenuhi. Contoh: Kebutuhan akan makan, minum, pakaian, dan perumahan. 

2. Kebutuhan sekunder 

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat 

dilakukan setelah kebutuhan primer dapat dipenuhi. 

Contoh: Televisi, meja makan, sepatu, tas dan lain-lain. 

3. Kebutuhan tersier 

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang biasanya hanya dapat 

dipenuhi oleh orang-orang tertentu yang memiliki tingkatan kemampuan 

ekonomi tinggi. 

Contoh: Mobil mewah, rumah mewah, dan lain-lain. 

2.6.2 Kebutuhan menurut waktu 

1. Kebutuhan masa sekarang 

Kebutuhan masa sekarang adalah kebutuhan yang pemenuhannya tidak 

dapat ditunda atau harus dipenuhi pada waktu yang sekarang. Contoh obat 

untuk orang yang sedang sakit. 

2. Kebutuan masa yang akan datang 

Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan yang 

pemuasannya dapat ditunda pada waktu yang akan datang. Contoh: 

Menyisihkan uang untuk menabung. 

2.6.3 Kebutuhan menurut sifatnya 

1. Kebutuhan jasmaniah 

Kebutuhan jasmaniah adalah kebutuan yang pemenuhannya untuk 

kepentingan jasmaniah atau materiil seperti makanan, pakaian dan lain-lain. 



2. Kebutuhan rohaniah 

Kebutuhan rohaniah adalah kebutuhan yang pemenuhannya untuk 

kepentingan rohani seperti: beribadah, rekreasi, dan lain-lain 

2.6.4 Kebutuhan menurut subjek 

1. 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. 

2. Kebutuhan kelompok 

Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan secara 

kebersamaan atau kebutuhan yang mempunyai kepentingan tertentu. 

Pada kenyataannya pada setiap masyarakat yang berbeda-beda, batas antar 

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

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berbeda-beda pada 

setiap negara. 

Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan 

kontribusi atau masukan yang berbeda-beda bagi penerimaan sebuah keluarga 

baik sebagai petani, buruh, pembantu rumah tangga, pemecah batu, pegawai 

pemerintah dan sebagainya. Oleh karena itulah penting adanya suatu pengelolaan 

atau pendapatan bagi suatu keluarga. 



2.7 Kerangka Teoritik 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah di ajukan dalam bagian diatas, 

maka desain penelitian yang akan dilaksanakan ini dapat digambarkan dalam 

kerangka teoritik sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya latar belakang sosial, ekonomi dan lingkungan telah mendorong 

wanita di kampung Kradenan Baru memilih pekerjaan sebagai wanita pemecah 

batu. Wanita pemecah batu merupakan bagian dari suatu keluarga yang berperan 

sebagai ibu rumah tangga dan juga pekerja guna membantu suami dalam mencari 

nafkah. Wanita pemecah batu menghasilkan suatu pendapatan yang digunakan 

untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarganya. 

LATAR BELAKANG 

SOSIAL EKONOMI 

PENDAPATAN 

KELUARGA WANITA 

KEBUTUHAN 
KELUARGA 

POLA PENGELOLAAN 
EKONOMI: 

 

- S. Manajemen Bapak 
- S. Manajemen Terbuka 
- S. Manajemen Tertutup 
- S. Manajemen Demokrasi 

KESEJAHTERAAN 
KELUARGA 



Dengan pendapatan keluarga yang minim wanita pemecah batu harus bisa 

mencukupi seluruh kebutuhan hidup keluarganya. Maka agar seluruh kebutuhan 

keluarga dapat tercukupi maka di perlukan suatu pola pengelolaan ekonomi yang 

baik dalam mengatur keuangan keluarganya. Bila keuangan keluarga dikelola 

dengan baik maka seluruh kebutuhan keluarga dapat tercukupi dan kesejahteraan 

keluarga dapat meningkat. 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud menerangkan 

kebenaran (Rahman, 1999: 2). Penemuan kebenaran melalui kegiatan penelitian 

dapat dilakukan melalui 2 pendekatan yaitu: 

3.1 Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang digambarkan 

dengan kata-kata tertulis melalui orang-orang serta pengamatan perilaku. 

Alasan pendekatan ini antara lain: 

1. Dengan pendekatan kualitatif maka peneliti melakukan penelitian pada latar 

alamiah, maksudnya peneliti melihat kenyataan yang ada di lapangan. 

2. Pendekatan kualitatif tidak ada teori yang apriori artinya peneliti dapat 

mempercayai apa yang dilihat sehingga bisa sejauh mungkin menjadi netral. 

 

3.2 Langkah-Langkah Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kampung Kradenan Baru kelurahan Bendan 

Duwur kecamatan Gajah Mungkur pemerintah kota Semarang. Penelitian ini 

dilakukan di kampung Kradenan Baru khususnya di wilayah RW 3 kelurahan 

Bendan Duwur yang mayoritas wanita dan ibu rumah tangganya bermata 

pencaharian sebagai pemecah batu di pinggir sungai Kaligarang. 



3.2.2 Fokus Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada: 

1. Latar belakang wanita dan ibu rumah tangga di kampung Kradenan Baru 

kelurahan Bendan Duwur kecamatan Gajah Mungkur pemerintah kota 

Semarang memilih pekerjaan sebagai wanita pemecah batu yang mencakup 

aspek ekonomi, aspek sosial dan lingkungannya. 

2. Bagaimana pola pengelolaan ekonomi pada keluarga wanita pemecah batu di 

kampung Kradenan Baru kelurahan Bendan Duwur kecamatan Gajah 

Mungkur pemerintah kota Semarang yang mencakup aspek perencanaannya 

(Planning), pelaksanaannya (Actuating), penilaiannya (Evaluating), serta 

sistem manajemen yang digunakan. 

3.2.3 Sumber Data Penelitian 

Pada penelitian ini penulis memperoleh data dari beberapa responden dan 

informan, responden pada penelitian ini adalah masyarakat kampung Kradenan 

Baru kelurahan Bendan Duwur kecamatan Gajah Mungkur pemerintah kota 

Semarang, wanita pemecah batu dan pejabat pemerintahan di kelurahan Bendan 

Duwur sebagai pelengkap dalam peroleh data di lapangan, sedangkan sumber data 

yang lain adalah dapat berupa orang (informan), buku, majalah, koran atau 

kenyataan-kenyataan yang dapat penulis amati. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya data dan 

juga informasi mengenai latar belakang wanita atau ibu rumah tangga di kampung 



Kradenan Baru kelurahan Bendan Duwur kecamatan Gajah Mungkur pemerintah 

kota Semarang memilih pekerjaan sebagai wanita pemecah batu. Dan untuk 

mengetahui bagaimana pola yang digunakan dalam mengelola ekonomi keluarga 

wanita pemecah batu di kampung Kradenan Baru kelurahan Bendan Duwur 

kecamatan Gajah Mungkur pemerintah kota Semarang. Untuk mengumpulkan 

data-data dapat diperoleh dari: 

3.3.1 Wawancara 

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang 

tepat dan objektif. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pewawancara dan yang 

diwawancarai (Moleong, 2002: 135). Wawancara dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mendapatkan keterangan lebih rinci dan mendalam mengenai persepsi 

responden guna memperoleh informasi mengenai fenomena-fenomena tertentu 

serta situasi dan keadaan tertentu pula. Dari fenomena yang ada di lapangan, 

analisis data di dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara 

langsung dengan para responden yaitu dengan membawa sejumlah pertanyaan 

yang disampaikan secara lisan dan dijawab secara lisan pula sesuai isi pedoman 

wawancara yang telah disusun. Setiap jawaban yang disampaikan responden dan 

informan kemudian ditulis secara lengkap. 

3.3.2 Observasi  

Dalam pelaksanaan teknik observasi ini diterapkan cara observasi 

sistematik. Observasi ini didefinisikan sebagai observasi yang diselenggarakan 



dengan menentukan secara sistematik faktor-faktor yang akan diobservasi lengkap 

dengan kategorinya (Maman Rachman, 1999: 80). 

Dengan kata lain peneliti mengadakan observasi wilayah atau ruang 

lingkup observasi telah dibatasi secara tegas sesuai dengan masalah dan tujuan 

penelitian. Dalam menggunakan teknik observasi sistematik ini, alat yang 

digunakan adalah catatan berkala yang dilakukan dengan memasukkan tiap-tiap 

gejala yang diamati ke dalam kategori tertentu tanpa memperhatikan urutan 

kejadiannya, dengan memberikan interprestasi terhadap gejala yang timbul oleh 

peneliti atau observer sendiri yang kemudian dimasukkan atau digolongkan dalam 

gejala yang diamati kedalam salah satu kategori yang diterapkan. 

Adapun penggunaan teknik observasi ini dilakukan untuk memperoleh 

sumber data primer, yaitu berupa gambaran-gambaran umum terhadap focus 

penelitian berupa latar belakang kehidupan keluarga wanita pemecah batu sehari-

hari, bagaimanan keadaan rumahnya, pakaiannya, pola konsumsi keluarganya dan 

lain-lain. 

Gambaran umum terhadap tiap-tiap gejala yang diamati dicatat dengan 

dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian dengan memberikan interprestasi 

terhadap gejala yang timbul untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Dengan 

adanya teknik observasi ini maka diharapkan dapat ditemukan suatu kebenaran 

dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya yaitu teknik 

wawancara. 

Dalam penelitian ini penulis akan mengobservasi bagaimana pola 

konsumsi keluarga wanita pemecah batu sehari-hari apakah sesuai dengan yang 



dikatakan ketika wawancara ataukah tidak sesuai, melihat bagaimana kondisi 

rumah tempat tinggalnya, pakaiannya dan gaya hidup sehari-harinya, serta 

bagaimana interaksinya dengan masyarakat sekitar apakah sesuai dengan hasil 

wawancara atau tidak. 

3.3.3 Dokumentasi  

Moleong (2002, 161) mengatakan bahwa metode dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga 

termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

Dengan metode dokumentasi ini merupakan alat pengumpul data yang 

utama karena pembuktian hipotesis yang diajukan secara logis dan rasional 

melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima. Adapun metode 

dokumentasi berupa data atau gambar mengenai kehidupan wanita pemecah batu 

di kampung Kradenan Baru kelurahan Bendan Duwur kecamatan Gajah Mungkur 

pemerintah kota Semarang. 

Dengan metode dokumentasi ini penulis telah berhasil mengumpulkan 

beberapa data dari pihak kelurahan setempat seperti peta, monografi kelurahan 

Bendan Duwur dan daftar pengurus di kelurahan Bendan Duwur serta daftar 

banyaknya jumlah wanita pemecah batu di kelurahan Bendan Duwur. 

 

3.4 Teknik Cuplikan 

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling bertujuan atau 

purposive sampling yaitu teknik sampel yang dilakukan dengan cara mengambil 



subjek bukan berdasarkan atas random, strata atau daerah, tetapi berdasarkan atas 

adanya kesamaan pekerjaan yaitu pekerjaan sebagai wanita pemecah batu 

(Moleong, 2002: 164). 

Dalam penelitian kualitatif peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-

faktor kontekstual. Jadi teknik sampling dalam hal ini adalah untuk menjaring 

sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya. 

Dengan demikian tujuannya adalah untuk memerinci kekhususan yang ada ke 

dalam ramuan konteks yang unik. 

Kerepresentatifan sampel tidak merupakan perhatian dalam penelitian 

kualitatif, sampel di sini tidak mewakili populasi dengan dikaitkan pada 

generalisasi, tetapi lebih mewakili informasi untuk memperoleh kedalaman studi 

dalam konteksnya (Maman Rachman, 1999: 123). 

Dalam penelitian ini, dengan teknik purposive sampling, digalilah 

informasi dari berbagai macam bangunan dan sumbernya dengan tetap 

berdasarkan pada tujuan dari penelitian ini. 

Pemilihan responden ataupun informan dalam sampel tidak ditentukan 

atau ditarik lebih dahulu, namun dilakukan dengan penjaringan dan analisis awal 

dengan cara wawancara pendahuluan. Setiap satuan sampel dipilih untuk 

memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu, sehingga dapat 

dipertentangkan atau di isi adanya kesenjangan informasi yang ditemui. 

Selanjutnya penarikan sampel mulai berakhir jika sudah terjadi pengulangan 

informasi. 



3.5 Objektifitas dan Keabsahan Data 

Agar data yang didapat benar-benar obyektif maka dalam penelitian ini 

dilakukan pemeriksaan data dengan metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan 

keobjektifan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Menurut Denzin dalam 

Moleong (2002: 178) ada empat teknik pemeriksaan data yaitu dengan 

memanfaatkan sumber, metode, penelitian, dan teori. Model triangulasi yang 

dilaksanakan dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 
Pada tahap pertama, peneliti menggunakan data yang sama (instrumen 

penelitian) yang sama selama melakukan penelitian. Namun sumber dan metode 

yang digunakan berbeda, artinya satu data atau instrumen digunakan pada sumber 

atau responden yang berbeda dan dengan menggunakan metode pengumpulan 

data yang berbeda pula. 

Pada tahap kedua, peneliti menggunakan sumber atau responden yang 

sama, namun dalam waktu dan metode penelitian yang berbeda, artinya terhadap 

seseorang responden dilakukan penelitian dalam dua jangka waktu yang berbeda 

dengan metode yang berbeda pula. 

Sumber Beda 

Metode Beda 

1. Data Sama 

Waktu Beda 

Metode Beda 

2. Sumber Sama 



3.6 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah model 

analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul maka tiga 

komponen analisa (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi. 

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti dilapangan diuraikan sebagai berikut: 

3.6.1 Reduksi Data 

1. Data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang 

mirip sama. 

2. Data itu kemudian diorganisasikan untuk mendapatkan simpulan data sebagai 

bahan penyajian data. 

3.6.2 Penyajian Data 

Setelah data diorganisasikan, selanjutnya data disajikan dalam uraian-

uraian naratif yang disertai dengan bagan atau tabel untuk memperjelas penyajian 

data. 

3.6.3 Penarikan Kesimpulan 

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Analisis Data Model Interaksi 
Sumber: Milles dan Huberman (1991: 21) 

Pengumpulan data 

Penyajian data 

Reduksi data 

Penarikan kesimpulan atau 
verifikasi 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Keadaan Umum Kelurahan Bendan Duwur 

Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Pemerintah Kota 

Semarang, memiliki wilayah seluas 7,5 km²  yang terdiri dari luas pemukiman 2,7 

km², luas pekuburan 0,48 km², luas pekarangan 0,9 km², luas taman 0,1 km², 

perkantoran 0,02 km², luas prasarana umum 3,3 km². Letak kelurahan Bendan 

Duwur dari kecamatan Gajah Mungkur berjarak ± 4,5 km, sedangkan jarak dari 

kelurahan Bendan Duwur dengan pemerintah kota Semarang yaitu ± 10 km, dan 

jarak dari kelurahan Bendan Duwur dengan ibu kota provinsi Jawa Tengah ±12 

km (Bps kota Semarang, 2005:1).  

Adapun batas-batas wilayah kelurahan Bendan Duwur adalah:  

1.  Sebelah utara berbatasan dengan  : Kelurahan Sampangan 

2.  Sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Karang Rejo 

3.  Sebelah barat berbatasan dengan  : Sungai Kali Garang 

4.  Sebelah timur berbatasan dengan  : Kelurahan Tenjomoyo 

Secara topografis wilayah kelurahan Bendan Duwur kecamatan Gajah 

Mungkur pemerintah kota Semarang yaitu termasuk dalam daerah datar, 

sedangkan untuk iklim sendiri wilayah kelurahan Bendan Duwur beriklim tropis 

dengan 2 musim bergantian  sepanjang tahun yaitu musim penghujan dan musim 

kemarau, selama tahun 2004 data yang di peroleh dari data monografi kelurahan 



Bendan Duwur menunjukkan bahwa curah hujan jatuh pada bulan april dengan 

curah hujan 2000-3000 Mm dengan suhu rata-rata harian yaitu 27-28°C (Daftar 

Isian Potensi Desa, 2004 : 6). 

4.1.2 Kependudukan Kelurahan Bendan Duwur 

 Kelurahan Bendan Duwur mempunyai jumlah penduduk yang sangat 

padat. Jumlah penduduk kelurahan Bendan Duwur sebanyak 4706 jiwa, yang 

terdiri dari 2331 jiwa  perempuan, dan 2375 jiwa  laki-laki, dengan 1162 kepala 

keluarga. Masyarakat kelurahan Bendan Duwur terdiri dari penduduk asli sebesar 

4480 jiwa serta 226 jiwa penduduk pendatang terdiri dari mahasiswa, pegawai, 

maupun sektor informal lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 1 
Jumlah Penduduk Kelurahan Bendan Duwur 

 
No Usia Laki-laki Perempuan Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 Ke atas  

225 
258 
266 
237 
196 
159 
162 
164 
159 
148 
118 
76 
90 
41 
76 

200 
222 
238 
225 
143 
156 
193 
186 
166 
133 
108 
79 
89 
89 
104 

425 
480 
505 
462 
339 
315 
355 
350 
325 
281 
226 
155 
179 
130 
180 

  2375 2331 4706 
Sumber : Monografi Dinamis Kelurahan Bendan Duwur , 2005 

 



4.1.3 Kondisi sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Bendan Duwur 

a. Mata Pencaharian 

Mata pencaharian penduduk suatu daerah dengan daerah lain tidak sama. 

Perbedaan itu di sebabkan karena perbedaan letak geografis, keadaan alam, dan 

peradaban penduduknya. 

Masyarakat kelurahan  Bendan Duwur merupakan masyarakat yang 

heterogen, semula mata pencaharian mayoritas penduduk kelurahan Bendan 

Duwur adalah petani, mayoritas penduduk Bendan Duwur mengerjakan sawah 

dan ladang dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah 

banyak Universitas dan Akademi berada di wilayah Kelurahan Bendan Duwur 

diantaranya AKPELNI, UNTAG, AKPARI, dan  UNIKA terjadi perubahan yang 

cukup drastis dalam mata pencaharian penduduk. Mayoritas mata pencaharian 

penduduk Bendan Duwur saat  ini adalah pedagang dan pengusaha kos-kosan, 

sebagian kecil lainnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh , pemecah batu, 

PNS, ABRI, pengusaha, dan pensiunan, Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada 

tabel 2 berikut ini : 

Tabel 2 
Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Bendan Duwur 

 
No Mata Pencaharian Jumlah (orang) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Petani 
Buruh 
Pemecah Batu 
Pengusaha kos-kosan 
Pedagang 
PNS 

ABRI 
Perangkat Desa 
Pensiunan 

128 
239 
14 

362 
392 
68 

8 
6 
4 

 Jumlah 1227 
Sumber : Monografi Dinamis Kelurahan Bendan Duwur 2005 



b. Agama 

Masyarakat Kelurahan Bendan Duwur mayoritas beragama Islam, 

kehidupan keagamaan masyarakat Bendan Duwur sekarang lebih  terjalin dengan 

baik, antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainya, saling 

toleransi dan hormat menghormati. Terdapat banyaknya pemuka agama di 

kelurahan Bendan Duwur dapat menggalang persatuan dan kesatuan dalam 

kehidupan keagamaan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 3 berikut ini : 

Tabel 3 
Komposisi Penduduk Menurut Agama 

 
No Agama Jumlah 

1. 
2. 
3. 
4. 

Islam 
Kristen 
Katolik 
Lain-lain 

4666 
15 
12 
13 

 Jumlah 4706 
Sumber : Monografi Dinamis Keluarahn Bendan Duwur 2005 

c. Pendidikan 

Pendidikan mempunyai peran strategis bagi kehidupan manusia. Bahwa 

tinggi rendahnya tingkat pendidikan dapat di jadikan tolak ukur untuk 

menentukan kemajuan suatu daerah. Tingkat pendidikan di kelurahan Bendan 

Duwur cukup baik, karena sebagian masyarakat sudah sekolah, apalagi setelah 

banyak  berdiri kampus di wilayah kelurahan Bendan Duwur, kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi. Kebanyakan yang lulusan 

SMA melanjutkan  ke Perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada 

tabel 4 di bawah ini. 



Tabel 4 
Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Bendan Duwur 

No Usia Pendidikan Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

0-4      Tahun 
7-12 Tahun 
13-15    Tahun 
16-19     Tahun 
20-25    Tahun 

TK 
SD/ Sederajat 
SMP/ Sederajat 
SMA/ Sederajat 
Perguruan Tinggi 

536 
634 
661 
665 
84 

 Jumlah  2.580 
Sumber : Monografi Dinamis Penduduk Kelurahan Bendan Duwur 2005 

d. Sarana dan  Prasarana Umum 

Sarana dan prasarana umum merupakan salah satu hal yang mutlak 

keberadaannya di suatu daerah sehingga memudahkan penduduk daerah yang 

bersangkutan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi khususnya dan 

kegiatan atau aktivitas lain pada umumnya. Sarana dan prasarana yang ada di 

kelurahan Bendan Duwur adalah sebagai berikut : 

1) Jalan dan Alat Transportasi 

 Jalan merupakan urat nadi perekonomian sehingga mempunyai peranan 

sangat penting. Perekonomian suatu daerah akan maju apabila jalan dan 

trnsportasinya memadai. Jalan yang ada di kelurahan Bendan Duwur sebagian 

besar sudah beraspal, sedangkan alat transportasi menuju kota kecamatan atau 

kabupaten adalah bus dan angkutan kota. 

2) Fasilitas Ekonomi 

Di kelurahan Bendan Duwur sebagian penduduknya bermata pencaharian 

sebagai pedagang. Hal ini terkait dengan keberadaan kampus-kampus di wilayah 

kelurahan Bendan Duwur. Di kelurahan ini sebagian besar  warga telah menjual 

tanahnya kepada pihak Universitas, kemudian warga menggunakan uangnya 



untuk mendirikan kos-kosan dan modal berdagang. (Sumber : Hasil Penelitian 

Maret 2005). 

3) Fasilitas Ibadah 

Fasilitas ibadah di kelurahan Bendan Duwur antara lain 5 buah masjid dan 

15 mushola. (Monografi Statis kelurahan Bendan Duwur). 

4) Fasilitas Kesehatan 

Untuk meningkatkan derajat kesehatan, pemerintah mendirikan sarana 

kesehatan. Di kelurahan Bendan Duwur terdapat 5 pos pelayanan terpadu, dua 

buah puskesmas dan seorang bidan desa. 

 

4.2 Latar Belakang Wanita Atau Ibu Rumah Tangga Di Kampung 

Kradenan Baru Memilih Pekerjaan Sebagai Wanita Pemecah Batu 

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang 

terkait dan para tokoh masyarakat, terutama wanita pemecah batu maka gambaran 

umum kehidupan wanita pemecah batu dan alasan wanita atau ibu rumah tangga 

memilih pekerjaan sebagai wanita pemecah batu dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Wanita di Kampung Kradenan Baru Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan 

Gajah Mungkur secara umum sudah berpengetahuan dan maju, sehingga banyak 

yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, namun ada sebagian wanita di 

Kampung Kradenan Baru Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur 

yang bekerja sebagai wanita pemecah batu karena berbagai alasan. Keluarga 

wanita pemecah batu adalah contoh keluarga yang kehidupannya sangat 

sederhana, baik dari keadaan rumahnya, pakaiannya maupun pola konsumsinya. 



Setiap hari wanita pemecah batu memulai aktivitasnya pada pagi hari dengan 

mengerjakan tugas rumah tangga terlebih dahulu,  baru setelah semua pekerjaan 

rumah tangga selesai wanita pemecah batu mulai mengerjakan pekerjaan 

memecah batu di dekat rumahnya sampai jam duabelas siang.  Setelah istirahat 

kembali melanjutkan memecah batu hingga jam empat sore. Meskipun pekerjaan 

tersebut di lakukan secara rutin setiap hari,  wanita pemecah batu masih 

mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan 

seperti arisan dan juga pengajian rutin setiap satu minggu sekali. Adapun alasan 

wanita di Kampung Kradenan Baru Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah 

Mungkur memilih pekerjaan sebagai wanita pemecah batu dapat di lihat dari tiga 

aspek yaitu: aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.  

1. Aspek Sosial  

Sebagian mereka memilih pekerjaan sebagai wanita pemecah batu 

karena adanya dukungan dari keluarga terutama suami dan anak-anaknya, 

adanya perasaan ingin seperti keluarga  lain yang mempunyai tambahan 

penghasilan    serta untuk mengisi waktu luang. 

Ibu Asmuni seorang ibu rumah tangga memilih pekerjaan sebagai 

wanita pemecah batu karena mendapat dukungan dari suami dan juga anak-

anaknya serta tidak perlu keterampilan khusus dalam bekerja sebagaimana dia 

katakan (Wawancara, 22 Maret 2005). 

“Kulo milih pethik watu amargo oleh karo bojo lan anak-anakku  
olehku kerjo ara susah adoh soko omah lan ora perlu nduweni keterampilan 
khusus” 

 



Ibu Ngadiman seorang ibu rumah tangga memilih pekerjaan sebagai 

wanita pemecah batu karena merasa ingin bisa  seperti yang lain yang bisa 

menghasilkan tambahan pendapatan bagi keluarganya (Wawancara, 22 Maret). 

“Kulo milih pethik amargo kepingin koyo tonggo teparo iso entuk 
duwik dewe kanggo nambahi pendapatane keluargo”.  

 
Begitu juga dengan ibu Hadi Suwito juga mengatakan bahwa ia 

memilih pekerjaan sebagai wanita pemecah batu karena iri ingin seperti ibu-

ibu rumah tangga yang lain di sekitarnya yang punya pengahasilan sendiri 

untuk membantu suami dalam mencari nafkah serta untuk mengisi waktu 

luang dari pada menganggur.(Wawancara, 22 Maret 2005). 

“Kulo pilih pethik amargo iri kaliyan tonggo teparo, iso mbantu bojo 
golek nafkah lan sekalian kanggo ngisi wektu tinimbang nganggur”. 

 

2. Aspek Ekonomi  

Mereka memilih pekerjaan sebagai wanita pemecah batu juga di latar 

belakangi oleh alasan ekonomi.  Selain tidak memerlukan modal yang besar 

dan keahlian khusus pekerjaan ini juga dapat meringankan beban suami dalam 

mencari nafkah guna menghidupi keluarga. Dari hasil pecahan batu wanita 

pemecah batu mempunyai penghasilan kurang lebih seratus ribu perminggu. 

Hal ini jelas sangat membantu ekonomi keluarga karena sebagian besar suami 

mereka bekerja sebagai buruh bangunan. 

Banyak wanita pemecah batu mengungkapkan ia memilih pekerjaan 

sebagai wanita pemecah batu karena tidak butuh modal banyak dan 

keterampilan khusus juga karena ingin membantu suami menambah 

pendapatan keluarga, karena dengan penghasilan dari hasil pecahan batu ia 



dapat terus menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang yang tinggi. 

Sebagaimana Ibu Legini katakan  (Wawancara, 12 Maret 2005). 

“Kulo milih pethik watu sakliyane ora butuh modal sing akeh yo 
amargo penghasilan soko pethik watu iki lumayan kanggo nyukupi butuhe 
keluargo, nek di itung-itung cukup kanggo mangan lan nyekolahke bocah-
bocah” 

 
Ibu siti seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tempat tinggal 

dekat dengan sungai Kali Garang mengatakan memilih pekerjaan sebagai 

wanita pemecah batu karena ingin membantu suami dalam mencari nafkah dan 

untuk menambah pendapatan keluarganya (Wawancara, 22 Maret 2005). 

“Kulo milih dadi pemecah watu amargo kepingin mbantu bojo golek 
nafkah lan nambahi pendapatan keluargo”. 

 
Begitu juga dengan ibu Sriyati yang memilih pekerjaan sebagai wanita 

pemecah batu karena alasan ingin membantu suami dalam mencari nafkah dan 

juga ingin bisa mempunyai penghasilan sendiri sehingga dalam berbelanja  

tidak perlu selalu meminta pada suami (Wawancara, 12 Maret 2005). 

“kulo pilih nyambut damel mekaten amargo kepingin saged mbantu 
garwo kulo olehe mados arto kagem keluargo lan menawi bade belanja 
mboten sah nunggu di paringi arto kaliyan garwo kulo”. 

 
Ibu rasminah juga mempunyai alasan yang sama dalam memilih 

pekerjaan sebagai wanita pemecah batu yaitu karena ingin membantu suami 

mencari nafkah juga ingin punya pegangan uang sendiri agar bisa memberi 

anak-anak uang saku sekolah (Wawancara, 12 Maret 2005).  

“Kulo pilih pethik yo amargo pingin mbantu bojo nggolek duwik lan 
pingin iso nyanguni bocah-bocah nek arep sekolah seko kasil mecah watu 
saben dinane. 

 
 
 



3. Aspek Lingkungan 

Mereka memilih pekerjaan sebagai wanita pemecah batu karena 

lingkungannya mendukung, baik dari masyarakat maupun lokasinya yang 

sangat dekat dengan Sungai Kali Garang. Mereka kebanyakan memilih 

pekerjaan sebagai wanita pemecah batu karena ikut-ikutan tetangganya yang 

mempunyai penghasilan tambahan dari memecah batu, lagi pula pemerintah 

tidak melarang kegiatan pengambilan batu dari sungai Kali Garang karena 

dengan diambilnya batu dari sungai akan mengurangi pendangkalan sungai 

yang bisa menimbulkan banjir, lagi pula masyarakat di sekitarnya mendukung 

kegiatan tersebut.  

Ibu Legini menyatakan dirinya berasal dari solo kemudian ikut suami 

pindah ke Semarang dengan harapan bisa memperbaiki nasib keluarga, tetapi 

karena dirinya tidak memiliki bekal apapun termasuk pendidikan, ketrampilan 

atau keahlian maupun modal maka ia memutuskan untuk ikut-ikutan saja 

bekerja seperti ibu-ibu yang lain di Kampung Kradenan Baru sebagai pemecah 

batu. (Wawancara, 12 Maret 2005). 

Menurut Ibu Parti dirinya sudah memilih pekerjaan sebagai wanita 

pemecah batu karena merasa pekerjaan sebagai wanita pemecah batu itu lebih 

berharga di mata masyarakat dibandingkan pekerjaan sebagai pembantu 

rumah tangga atau buruh bangunan wanita. Lagi pula bekerja seperti ini tidak 

usah pergi dari rumah, santai dan bisa bekerja kapanpun yang di inginkan, jika 

ingin memecah batu ya tinggal memecah batu dan jika ingin istirahat ya 

tinggal istirahat. (Wawancara, 19 Maret 2005). 



“kulo milih pethik watu amargo nyambut gawe koyo ngene iku chedak 
soko omah lan luwih aji neng matane wong liyo ketimbang dadi babu utowo 
dadi buruh bangunan”. 

 
Begitu juga ibu Suratno bahwa ia memilih pekerjaan sebagai wanita 

pemecah batu karena merasa pekerjaan sebagai wanita pemecah batu lebih 

berharga di mata orang lain dibandingkan sebagi pembantu rumah tangga atau 

buruh bangunan, dengan bekerja menjadi pemecah batu ia dapat bekerja 

sewaktu-waktu. (Wawancara, 22 Maret 2005). 

“Kulo pilih pethik amargo kulo pingin aji neng matane wong liyo bedo 
nek mung dadi babu utowo buruh bangunan dadi aku luwih seneng nek dadi 
pemecah watu awe”. 

 
 

4.3 Pola Pengelolaan Ekonomi Keluarga  

Dalam suatu keluarga diperlukan suatu pola pengelolaan ekonomi 

keluarga yang baik agar tujuan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan 

keluarga dapat tercapai.  Dalam pengelolaan ekonomi terdapat beberapa tahapan-

tahapan yang di laksanakan yaitu, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan 

tahapan evaluasi atau penilaian. Pengelolaan yang baik jika memenuhi ketiga 

kriteria tersebut, jika belum memenuhi kriteria tersebut berarti pengelolaanya 

kurang baik. 

1. Perencanaan 

Hampir semua keluarga wanita pemecah batu di Kampung Kradenan 

Baru sudah melaksanakan tahapan ini yaitu merencanakan anggaran keuangan 

keluarga mulai dari anggaran makan sehari-hari, anggaran sekolah bagi putra-

putrinya dan anggaran untuk arisan serta pengajian rutin mingguan. 



Menurut Ibu Legini keluarganya selalu membuat rencana anggaran 

bagi keluarganya baik untuk anggaran belanja sehari-hari, anggaran untuk 

sekolah, anggaran untuk arisan dan juga untuk pengajian rutin mingguan. 

(Wawancara, 12 Maret 2005). 

Dalam keluarga ibu legini membuat anggaran untuk belanja sehari-hari 

sebesar sepuluh ribu rupiah, untuk anggaran SPP sekolah  ketiga anaknya 

sebesar seratus lima puluh ribu rupiah, ada juga anggaran bulanan untuk arisan 

PKK dan arisan Dasawisma sebesar dua puluh lima ribu rupiah dan untuk 

iuran pengajian sebesar dua ribu rupiah tiap minggunya. Hal tersebut sudah 

dilakukan rutin setiap bulannya sehingga sudah menjadi rencana yang pokok 

bagi keluarganya.   

Dalam keluarga Ibu Parti juga sudah melakukan perencanaan dalam 

memenuhi kebutuhan keluarganya, misal untuk membeli televisi Ibu parti 

sudah merencanakan terlebih dahulu, membuat anggaran bagi keluarganya 

untuk  makan sehari-hari, untuk biaya sekolah, dan untuk biaya cadangan bila 

suatu saat anaknya sakit, karena sering kali ada kebutuhan mendadak seperti 

anak sakit dan harus segera di opname.(wawancara 24, Maret 2005).   

“Biasane neng keluargaku wis ono rencana-rencana, pendapatan 

keluargaku meh kanggo opo wae, koyo meh tuku TV iku yo aku wis duwe 

rencana ndisik di rembug karo bojoku meh kredit opo kontan. Sing di 

rencanaake yo koyo anggaran kanggo mangan saben ndinone, kanggo biaya 

sekolah lan biaya cadangan nak sewektu-wektu ono kebutuhan sing 

dadakan”.(Wawancara, 22 maret 2005). 



Di dalam keluarga ibu parti juga sudah melaksanakan tahapan 

perencanaan yaitu membuat anggaran bulanan seperti anggaran untuk makan 

sehari-hari yaitu sekitar lima sampai sepuluh ribu rupiah, untuk anggaran 

sekolah tiap bulanya hanya lima puluh ribu rupiah karena hanya tinggal satu 

anak yang masih sekolah di SMP, sedangkan untuk anggaran lain-lain seperti 

anggaran jika ada anak yang sakit mendadak ibu parti menyisihkan uang 

sebesar lima puluh ribu tiap bulannya. 

2. Pelaksanaan 

Responden menyatakan di dalam keluarganya selalu konsisten dengan 

yang di rencanakan sebelumnya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya dan 

jarang melenceng dari yang di rencanakan, namun  ada juga keluarga wanita 

pemecah batu menyatakan apa yang rencanakan dan di anggarkan dalam 

keluarganya tidak pernah tepat sesuai dengan yang di rencanakan dan 

dianggarkan dalam keluarga karena menurut mereka mana yang lebih penting 

untuk di penuhi itulah yang akan di penuhi terlebih dahulu sedangkan rencana 

hanya sebagai gambaran saja dan tidak harus mutlak dilaksanakan. 

3. Evaluasi 

Responden menyatakan tidak pernah ada evaluasi dalam pengelolaan 

ekonomi keluarganya, karena yang memegang uang kebanyakan Ibu jadi 

anggota keluarga jarang mengadakan evaluasi pendapatan dan juga 

pengeluaran dalam keluarganya karena mereka berpendapat pendapatan sedikit 

tidak usah susah-susah di evaluasi. Sebagaimana Ibu sukiyo katakan: 



“Wong hasile mung sithik mba, ora usah angel-angel ono evaluasi 

barang, sing duwike wis di enggo yo wis ra tau di takokke kanggo opo wae 

sing penting iso mangan lan cukup iku wis bungah “. 

Ibu Cipto juga mengatakan dalam keluarganya jarang melakukan 

evaluasi dalam mengelola keuangan keluarganya karena merasa 

penghasilannya tidak seberapa jadi yang penting bagi keluarganya adalah bisa 

makan setiap hari dan bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang yang 

tinggi. (wawancara, 24 Maret 2005). 

“Neng keluargaku jarang nganakake evaluasi ekonomi keluarga amargo 

penghasilane sithik sing penting iso mangan lan iso nyekolahke bocah-bocah 

sing duwur ben iso njunjung namane keluargo”. 

Dalam suatu keluarga yang ingin meningkatkan taraf kesejahteraan juga 

diperlukan suatu sistem pengelolaan yang baik pula, sistem pengelolaan 

ekonomi atau sistem manajemen ada empat yaitu : Sistem manajemen bapak, 

sistem manajemen terbuka, sistem manajemen tertutup, serta sistem 

manajemen demokrasi. 

Sebagian mereka menggunakan sistem manajemen bapak karena yang 

memegang keuangan hanya sentral pada satu orang yaitu bapak dan dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan kelurga hanya satu 

orang artinya anggota keluarga hanya menurut saja. 

Dalam keluarga ibu ngadiman dan ibu asmuni yang memegang 

keuangan keluarga adalah bapak,  sehingga apapun kebijakan yang diambil 

oleh bapak mengenai ekonomi keluarga semua di turuti saja yang penting 



semua kebutuhan yang di butuhkan keluarganya dapat di penuhi sesuai dengan 

keuangan yang ada dalam keluarga. 

Dalam keluarga wanita pemecah batu di Kampung Kradenan Baru 

sebagian besar menggunakan sistem manajemen terbuka  karena pihak yang 

memegang keuangan keluarga biasanya adalah ibu.  Ibu dalam memegang 

keuangan keluarga selalu menginformasikan keadaan keuangan keluarga pada 

semua anggota keluarga secara terbuka, sehingga anak-anak dan juga suami 

tahu persis keadaan keuangan dalam keluarganya.  

Ibu Legini mempunyai penghasilan dari hasil memecah batu sebesar 

Rp. 100.000,- sampai Rp. 150.000,- tergantung hasil pecahan batu, sedang 

penghasilan suaminya sekitar Rp. 150.000,- per minggu. Ibu Legini biasanya 

mulai bekerja memecah batu sekitar pukul 08.00-12.00 setelah menyelesaikan 

tugasnya terlebih dahulu sebagai ibu rumah tangga, setelah sholat dhuhur dan 

istirahat ia melanjutkan memecah batu sampai pukul 16.00, sebagaimana dia 

katakan:  

“Kulo nek menawi badhe ngrencanaake tumbas nopo-nopo kedahe 
musyawarah rumiyen kaliyan garwo lan putro kulo, dadosipun anak lan garwo 
kulo mangertos kulo nyepeng arto pinten lan kagem nopo mawon dados nek 
menawi wonten kirangan saget sami mbantu, pokoke kulo mboten nututi 
kahanane duwike keluargo. Duwit saking petik sekitar satus ewu nganti satus 
seket ewu iku wae yo tergantung akeh opo sitikke watu sing dipecah lan 
kahanan pesenan. Bayarane bojoku seminggu yo gur paling satus seket ewu. 
Biasane aku mulai petik iku jam wolu esuk bar anak-anak mangkat sekolah lan 
pegawaian omah rampung, yo masak, ngumbahi klambi, nyapu lan resik-resik 
omah, ngono iku olehku petik biasane nganti jam rolas, bar iku aku solat lan 
istirahat nembe petik maneh nganti jam papat sore.” (Wawancara, 12 Maret 
2005). 

 

Lain halnya dengan penghasilan keluarga bu Sukiyo, yang   sangat 

minim jika  di bandingkan dengan keluarga yang lain.  Pendapatan suaminya 



yang hanya sebagai buruh mengambil batu disungai berkisar Rp. 40.000,- 

sampai Rp. 50.000,- perminggu tergantung banyaknya batu yang 

dikumpulkannya, kemudian ibu Sukiyo sendiri penghasilannya tergantung dari 

hasil penjualan pecahan batu yaitu berkisar antara Rp. 50.000,- sampai Rp. 

100.000,- per minggu, karena itulah suaminya sangat mendukung aktifitas ibu 

Sukiyo sebagai wanita pemecah batu. Ibu Sukiyo mempunyai tiga orang putra 

yang sudah menikah semua.  Jadi setiap bulannya dapat kiriman uang dari 

anaknya ± Rp. 200.000,- per bulan untuk menambah pendapatan keluarga. Dari 

pendapatan itu ibu Sukiyo mengelola keuangan keluarganya untuk mencukupi 

kebutuhan sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Ibu Sukiyo memberi 

anggaran untuk belanja setiap hari sebesar Rp. 10.000,- per hari, umtuk arisan 

Rp. 30.000,- perbulan dan juga untuk iuran pengajian. Setiap bulan ibu Sukiyo 

selalu membuat rencana anggaran bagi keluarganya, setiap yang mau dibeli 

dan memerlukan dana cukup besar seperti membeli TV, magicjar selalu 

dimusyawarahkan dulu dengan suaminya, sehingga keuangan keluarga dapat 

diketahui secara terbuka. Rutinitas ibu Sukiyo hampir sama dengan rutinitas 

wanita pemecah batu yang lain yaitu dimulai sekitar pukul 07.00 setelah 

menyelesaikan tugas rumah tangga dan selesai pukul empat sore.         

Demikian juga dalam keluarga  ibu Siti dan ibu Sriyati bahwa mereka 

berpenghasilan minimal  berkisar 50.000  sampai  100.000 perminggu dan 

itupun tidak pasti tergantung hasil pecahan batu, dan bekerja rutin seperti ibu-

ibu yang lain, mereka biasanya mulai memecah batu setelah pekerjaan rumah 

tangga selesai dan anak-anak mereka berangkat ke sekolah, semua rencana 



pengeluaran keluarga selalu di musyawarahkan terlebih dahulu dengan suami 

dan anak-anaknya sehingga seluruh anggota keluarga dapat mengetahui 

keadaan keuangan keluarga.(Wawancara 19 Maret 2005). 

Menurut ibu Saripan  penghasilannya per minggu berkisar 50.000-

100.000 itu juga tidak tentu, penghasilan suaminya sebagai buruh pengangkut 

batu dari sungai juga tidak menentu. Untuk makan tidak ada anggaran yang 

berlebih karena mereka makan seadanya, jarang berencana membeli barang-

barang yang mahal, semua uang atau pendapatan di pegang oleh ibu Saripan 

sehingga yang mengatur keuangan dan mengevaluasi ibu Saripan sendiri. 

(Wawancara, 22 Maret 2005). 

Berdasarkan hasil wawancara dalam keluarga wanita pemecah batu di 

Kampung Kradenan Baru tidak ada yang menggunakan sistem manajemen 

tertutup.  

Tidak ada keluarga wanita pemecah batu di Kampung Kradenan Baru 

yang menggunakan sistem manajemen demokrasi, karena sistem manajemen 

seperti ini hanya dapat di gunakan dalam suatu organisasi yang anggota-

anggotanya mempunyai hak suara yang sama seperti di Dewan Perwakilan 

Rakyat, koperasi dan lain-lain.   

 

4.4 Pembahasan 

 Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat di ketahui bahwa alasan 

wanita atau ibu rumah tangga di kampung Kradenan Baru memilih bekerja 



sebagai wanita pemecah batu ada 3 aspek yaitu aspek sosial, ekonomi, dan 

lingkungan. 

1. Aspek Sosial  

Manusia sebagai zoon politicon yaitu sebagai mahluk individu dan 

mahluk sosial yang selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Sebagai 

mahluk :sosial manusia memiliki kecenderungan untuk berhubungan dengan 

orang lain dalam rangka mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang di 

perlukannya, baik untuk kepentingan pribadinya maupun kepentingan orang 

lain. Masyarakat ini timbul sebagai akibat dari hubungan antar sesama 

manusia dan akibat tingkah lakunya. Masyarakat sosial ini tidak sama antara 

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hal ini terjadi karena 

adanya tingkat perkembangan kebudayaan, sifat kependudukan, dan keadaan 

lingkungannya.(Widiada, 1987:90). 

Manusia dalam masyarakat sudah pasti memiliki kemauan untuk 

mengadakan interaksi sosial, baik interaksi secara individual maupun secara 

kelompok.  Demikian  juga dengan kebiasaan wanita pemecah batu meskipun 

sibuk dengan aktifitasnya memecah batu ia masih menyempatkan diri untuk 

terus berinteraksi dengan masyarakat sekitar misalnya dengan mengikuti 

arisan dasawisma, PKK, bahkan mengikuti pengajian rutin setiap hari sabtu. 

Meskipun keadaan ekonomi keluarga wanita pemecah batu pas-pasan tetapi 

mereka tetap beranggapan bahwa kegiatan masyarakat lebih utama di 

bandingkan dengan hanya memecah batu, karena bagi mereka memecah batu 

dapat dilakukan kapan saja, sedangkan pengajian dan aktifitas kemasyarakatan 



hanya di lakukan pada hari-hari tertentu saja. Semua kegiatan tersebut di 

maksudkan untuk mempererat tali persaudaraan mereka, supaya lebih saling 

mengenal dan semakin akrab dengan tetangga yang lain. Dalam hidup 

bertetangga mereka lebih sering melakukan kegiatan secara gotong royong, 

karena mereka selalu beranggapan bahwa suatu pekerjaan yang dilakukan  

bersama-sama akan terasa ringan. Kebersamaan dalam masyarakat seperti ini 

belum tentu di miliki oleh masyarakat di kalangan atas karena mereka hanya 

sibuk mencari uang sehingga menyebabkan rasa kebersamaan dengan para 

tetangganya kurang dimiliki karena mereka menganggap bahwa dirinya 

mampu berdiri sendiri dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa 

bantuan dari orang lain,sedangkan  alasan wanita atau ibu-ibu rumah tangga di 

Kampung Kradenan Baru  memilih pekerjaaan sebagai wanita pemecah batu 

adalah karena mereka merasa tidak punya keterampilan khusus yang bisa di 

jadikan modal untuk berusaha dan juga pekerjaan tersebut di dukung oleh 

suami dan keluarga serta masyarakat karena pekerjaan tersebut tidak perlu 

jauh-jauh dari keluarganya dan tidak merugikan masyarakat serta masih bisa 

melakukan aktivitas social dengan masyarakat. 

Menurut McClelland bahwa manusia adalah mahluk yang selalu 

mengarah pada prestasi yaitu ingin selalu lebih baik dari yang lain sehingga 

tidak mau tertinggal dari yang lain (Lauer. H. Robert,2003:137). Begitu juga 

wanita atau ibu rumah tangga di Kampung Kradenan Baru memilih pekerjaan 

sebagai wanita pemecah batu karena merasa iri terhadap tetangganya yang 

bisa bekerja memecah batu sehingga terdorong untuk dapat melakukan hal 



yang sama seperti tetangga yang lain di sekitarnya, lagi pula hal tersebut 

mendapat dukungan dari suami dan juga anak-anaknya. 

2. Aspek Ekonomi 

Dalam hidup bermasyarakat pastilah mempunyai bermacam-macam 

kebutuhan yang harus di penuhi baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder 

bahkan sampai pada kebutuhan tersier.  Secara kodrati manusia selalu ingin 

hidup lebih baik dari hari yang lalu sehingga manusia selalu berusaha agar 

dapat meningkatkan taraf hidupnya setiap waktu dengan berbagai cara.  

Menurut Abraham Maslow tingkatan kebutuhan manusia ada lima 

tingkatan yaitu :  

1. Kebutuhan mempertahankan hidup (physiological needs). Kebutuhan yang 

primer, memenuhi kebutuhan biologis. Udara makanan, air, kenyamanan 

fisik, seks, istirahat, latihan. 

2. Kebutuhan rasa aman, perlindungan dari bahaya dan ancaman, kondisi 

kerja, perlakuan yang adil, pension. 

3. Kebutuhan sosial di senangi dan di perhitungkan sebagai suatu pribadi. 

Rasa setia kawan kelompok kemungkinan kerjasama. 

4. Kebutuhan penghargaan atau prestasi. 

5. Kebutuhan mempertinggi kepastian kerja (Wahjosumijo,1984:184). 

Alasan dari aspek ekonomi wanita di Kampung Kradenan baru 

kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Pemerintah Kota 

Semarang ialah untuk meningkatkan pendapatan keluarganya dan 

meringankan beban suaminya untuk mencari nafkah serta ingin meningkatkan 



kesejahteraan keluarganya hal ini sesuai dengan teori maslow yaitu bahwa 

wanita pemecah batu memilih pekerjaan sebagai pemecah batu karena alas an 

untuk memenuhi kebutuhan mempertinggi kesempatan kerja dan juga untuk 

memperoleh pengakuan sebagai pribadi. 

4. Aspek Lingkungan  

Keluarga hidup di tengah masyarakat yang mempunyai tata cara 

kehidupan yang berbeda masing-masing daerah oleh karena itu dalam 

melakukan segala hal kita harus senantiasa berpedoman pada norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat. Di Kampung Kradenan Baru Kelurahan 

Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Sebagian Besar wanita atau ibu 

rumah tangganya memilih bekerja sebagai wanita pemecah batu jadi tidak 

menutup kemungkinan pemandangan wanita memecah batu sudah hampir 

dapat di lihat setiap hari  dalam kehidupan sehari-hari yang dapat 

menimbulkan keinginan untuk ikut bekerja demikian karena dengan melihat 

hasil yang di dapat lumayan untuk  menambah pendapatan keluarga. .  

Wanita atau ibu-ibu rumah tangga di Kampung Kradenan Baru 

memilih pekerjaan sebagai wanita pemecah batu adalah karena mereka ikut 

ikutan tetangganya yang telah lebih dahulu bekerja sebagai wanita pemecah 

batu dan juga karena masyarakat mendukung keberadaan wanita pemecah 

batu, dan dari pihak pemerintah juga tidak melarang karena dengan di 

ambilnya  batu dan pasir dari sungai tersebut maka ketika musim penghujan 

tiba sungai tidak menjadi dangkal sehingga bahaya banjir dapat di hindari. 



Pola atau sistem manajemen yang diterapkan oleh manajer dalam 

memimpin suatu organisasi tergantung dari karakter seorang manajer dan 

keadaan organisasi yang dipimpinnya. Adapun sistem manajemen itu antara 

lain : sistem manajemen bapak (paternalistik management), sistem manajemen 

tertutup (closed management), sistem manajemen terbuka (open management), 

dan sistem manajemen demokrasi (demokratic management) (Ahmadi Abu, 

1991:21). 

Manajemen bapak diartikan bahwa setiap usaha dan aktivitas 

organisasi para pengikut atau bawahan selalu mengikuti jejak bapak. Apa yang 

dikatakan bapak itulah yang benar. Dalam hal ini tidak ada alternatif lain 

kecuali mengikuti bapak. Sistem manajemen bapak memiliki kebaikan dan 

kelemahan.  

Kebaikan sistem manajemen bapak adalah jika bapak atau pemimpin 

tetap pada proporsi yang benar, pekerjaan dapat dengan cepat dikerjakan, 

sehingga tujuan tercapai dengan baik. Adapun kelemahan sistem ini adalah 

sebagai berikut: 1). Jika bapak tidak benar, organisasi akan hancur karena 

bawahannya akan turut menyeleweng.  2). Kemajuan organisasi terbatas 

karena hanya tergantung kepada kecakapan bapak, bawahan hanya merupakan 

robot saja. 3). Kalau terjadi penggantian pemimpin maka pemimpin baru akan 

sulit untuk melakukan tugas karena para bawahan telah mengkultuskan 

pemimpin lamanya. 4). Para bawahan menjadi orang-orang yang “yes man” 

saja, sehingga daya pikir dan kreativitasnya tidak ada. 



Manajemen tertutup artinya manajer tidak memberitahukan atau 

menginformasikan keadaan organisasi kepada para bawahannya walaupun 

dalam batas tertentu saja. Keputusan-keputusan yang diambil manajer tanpa 

melibatkan partisipasi bawahannya dalam proses pengambilan keputusan 

tersebut. 

Kebaikan sistem manajemen tertutup adalah kerahasian dan keadaan 

organisasi sangat terjamin, pengambilan keputusan cepat, karena tidak 

melibatkan partisipasi bawahannya dalam proses pengambilan keputusan. 

Kelemahan sistem ini adalah: 1). Bawahan atau pengikut tidak mengetahui 

keadaan organisasi. 2). Problem dan pemecahan masalah yang dihadapi 

organisasi hanya dihadapi manajer. 3). Tidak mempersiapkan kader-kader 

pengganti di masa depan. 4). Menimbulkan sikap apatis para bawahan 

terhadap masalah yang dihadapi organisasi. 

Manajemen terbuka adalah sistem manajemen dimana manajer banyak 

menginformasikan keadaan organisasinya kepada para bawahannya, sehingga 

bawahan dalam batas-batas tertentu mengetahui keadaan organisasinya, begitu 

pula dalam hal pengambil keputusan terlebih dahulu memberikan kesempatan 

kepada para bawahannya untuk mengemukakan pendapatnya. 

Kebaikan sistem ini adalah : 1). Bawahan ikut serta memikirkan kesulitan 

yang dihadapi organisasi dan ikut pula memikirkan cara-cara pemecahan 

masalah yang dihadapi dan mengembangkan usaha-usaha organisasi. 2). Para 

bawahan mengetahui arah yang diambil organisasi. 3). Para bawahan akan 

lebih bergairah dan berpartisipasi tinggi pada tugas-tugasnya. 4). Para 



bawahan terbina dan terlatih. 5). Akan menimbulkan suatu kompetisi yang 

sehat sambil mereka berlomba-lomba mengembangkan kecakapan dan 

kemampuannya. 6). Akan menimbulkan kerjasama yang semakin baik dan 

hubungan-hubungan yang semakin harmonis. 7). Akan menimbulkan perasaan 

senasib dan sepenanggungan serta solidaritas yang semakin baik.  

Adapun kelemahan dari sistem manajemen terbuka adalah : 1). Pengambilan 

keputusan lama dan bertele-tele. 2). Rahasia keadaan organisasi kurang 

terjamin. 3). Kecakapan dan kepemimpinan manajer akan diketahui para 

bawahan sehingga wibawa kurang. 

Manajemen Demokrasi hampir sama dengan sistem manajemen terbuka hanya 

saja manajemen demokrasi hanya dapat digunakan dalam suatu organisasi jika 

setiap anggota mempunyai hak suara yang sama seperti DPR, koperasi dan 

lainnya. Dalam manajemen demokrasi setiap anggota ikut menetapkan 

keputusan-keputusan berdasarkan suara terbanyak, sedang dalam manajemen 

terbuka keputusan hanya ditetapkan oleh manajer saja. 

Kebaikan sistem manajemen demokrasi adalah: 1). Keputusan yang diambil 

relatif lebih baik, karena dipikirkan dan diputuskan oleh banyak orang, 2). 

Kecenderungan untuk bertindak otoriter dapat dihindari, 3). Keputusan yang 

diambil dipertanggung jawabkan oleh para anggota, 4). Ruang lingkup dan 

arah keputusan diketahui oleh masyarakat.  

Kelemahan sistem manajemen demokrasi adalah: 1). Biaya, waktu untuk 

mengambil keputusan cukup lama bahkan bertele-tele sebab pemikiran para 



anggota tidak sama dan sering beradu argumentasi, 2). Ada pihak yang 

terpaksa menyetujui keputusan karena kalah suara. 

1. Sistem Manajemen bapak 

Masyarakat Kampung Kradenan Baru khususnya keluarga wanita 

pemecah batu mempunyai pengetahuan yang terbatas mengenai 

pengelolaan ekonomi yang baik sehingga tidak tahu pola pengelolaan 

ekonomi yang cocok bagi keluarganya, jadi keluarga wanita pemecah batu 

yang menggunakan sistem manajemen bapak adalah dari keluarga yang 

tidak terlalu mempedulikan siapa yang mengelola dan siapa yang 

mengambil keputusan dalam masalah ekonomi keluarganya, karena yang 

penting bagi mereka adalah bisa makan sehari-hari. 

2. Sistem Manajemen Terbuka   

Keluarga wanita pemecah batu banyak yang menggunakan sistem 

manajemen terbuka karena mereka sangat percaya jika pengelolaan 

ekonomi keluarga dilakukan secara terbuka maka akan mudah dalam 

mengontrol kebutuhan kebutuhan apa yang belum  terpenuhi sehingga 

keluarga akan ikut serta dalam memikirkan kesulitan uang sedang di 

hadapi oleh keluarganya, serta mengetahui kebijakan orang tua mereka 

dalam mencukupi kebutuhan keluarganya, serta akan lebih semangat 

dalam menjalankan perannya dalam keluarga untuk saling membantu serta 

merasa senasib sepenanggungan. 

 



3. Sistem Manajemen  Tertutup 

Sistem Manajemen ini tidak cocok untuk di gunakan dalam suatu 

keluarga  karena akan membuat anggota keluarga yang tidak memegang 

keuangan keluarga akan masa bodoh jika keluarga dalam masalah 

kesulitan keluarga karena selama ini tidak pernah di ajak bertukar pikiran 

dalam menyelesaikan masalah ekonomi keluarganya. 

4. Sistem Manajemen Demokrasi 

Sistem ini tidak cocok untuk digunakan dalam suatu keluarga 

karena sistem ini hanya dapat di gunakan jika anggotanya mempunyai hak 

suara yang sama, sedangkan yang biasa mempunyai hak suara biasanya 

terdapat di DPR atau di koperasi dan lain-lain.   

Mengenai pola pengelolaan ekonomi keluarga wanita pemecah 

batu, sebagian sudah melakukan tahapan perencanaan, namun dalam 

pelaksanaan lebih sering meleset dari apa yang di rencanakan. Dalam 

keluarga wanita pemecah batu karena yang memegang keuangan rata-rata 

ibu dan atas izin suaminya maka tahapan penilaian atau controlling tidak 

berjalan dengan baik. Dengan melihat keadaan ekonomi keluarga yang 

pas-pasan sudah sewajarnya jika mereka tidak terlalu memperdulikan 

manajemen keuangan keluarga, karena bagi mereka bisa makan setiap hari 

saja sudah untung. 

Manajemen keluarga bukan hanya aktifitas yang bersifat 

mekanististis, karena penerapan fungsi manajerial secara efektif 

menghadapi banyak masalah yang terdapat dalam keluarga, hal ini 



merupakan kewajaran karena dalam keluarga para anggotanya khususnya 

suami istri dan anak-anaknya, mempunyai keinginan yang berbeda-beda 

untuk kepentingan masing-masing. Keinginan mereka lebih bebas dapat di 

kemukakan apabila di bandingkan dengan keinginan yang di kemukakan 

oleh para anggota dalam suatu organisasi yang lain. Bahkan keinginan 

mereka kadang-kadang di paksakan harus di setujui dan di laksanakan 

dengan segera, kadang-kadang pula keinginan tersebut melampaui 

kemampuan yang ada oleh karena itu di perlukan suatu manajemen dalam 

keluarga yang bijaksana dan adil. 

Dalam keluarga wanita pemecah batu semua pendapatan 

keluarga kebanyakan di pegang oleh ibu, sehingga yang mengatur 

keuangan dalam  keluarga adalah ibu, tetapi ibu dalam mengambil 

keputusan selalu di musyawarahkan dahulu dengan suami dan anak-

anaknya sehingga, jika ada kesulitan dalam masalah keuangan setiap 

anggota keluarga dapat saling membantu. Jadi sistem manajemen yang 

digunakan oleh keluarga wanita pemecah batu adalah sistem manajemen 

terbuka (Open Manajemen) karena manajer dalam hal ini ibu banyak 

menginformasikan keadaan keuangan keluarga pada seluruh anggota 

keluarganya, sehingga seluruh anggota keluarganya mengetahui 

bagaimana keadaan keuangan keluarganya, begitupun dalam mengambil 

keputusan ibu selalu bermusyawarah terlebih dahulu dengan suami dan 

anaknya serta memberi kebebasan suami atau anak-anaknya dalam 

berpendapat. 



Keadaan ekonomi keluarga sangat erat kaitannya dengan tingkat 

kemakmuran dan tingkat kesejahteraan, hal ini karena tingkat ekonomi 

keluarga sangat menentukan kemampuan keluarga untuk memenuhi segala 

kebutuhannya. Keadaan ekonomi keluarga sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pendapatan seseorang, di mana semakin tinggi tingkat pendapatan yang di 

peroleh seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran dan 

tingkat kesejahteraan keluarga tersebut (Kaslan, 1983 :167). 

Demikian juga dengan keadaan ekonomi keluarga wanita 

pemecah batu di kampung Kradenan Baru, karena keterbatasan 

pendidikan, uang, ketrampilan, dan keahlian yang membuat mereka 

kesulitan pula dalam memperoleh pendapatan yang maksimal. Rendahnya 

tingkat pendapatan yang mereka peroleh menyebabkan rendahnya standar 

hidup mereka yaitu mereka tidak mampu memenuhi segala kebutuhan 

hidupnya termasuk untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. 

Setiap hari keluarga ini tidak mampu makan secara cukup dengan 

variasi lauk pauk mereka yng teramat sederhana, misal cukup dengan 

makan nasi dengan lalap daun singkong dan ikan asin saja membuat 

keadaan derajat kesehatan mereka rendah, selain belum mampu memenuhi 

kebutuhan pangan yang layak, keluarga wanita pemecah batu sebagian 

besar belum mampu memenuhi  kebutuhan non pangan yang mendasar 

seperti rumah masih dari papan dan kotor, pakaian kurang di prioritaskan, 

apalagi kesehatan tidak ada anggaran pasti. Namun yang menarik keluarga 

wanita pemecah batu sangat memprioritaskan pendidikan anak-anak 



mereka, bagi mereka tidak apa-apa rumah dan pakaian jelek dan hidup 

seadanya yang penting anak-anaknya bisa sekolah sampai tinggi. 

BKKBN dalam menetapkan garis kemiskinan menggunakan lima 

tahap keluarga sejahtera, dan jika dilihat dari penetapan ini maka keluarga 

wanita pemecah batu masuk dalam keluarga sejahtera tahap II, yaitu 

bahwa keluarga wanita pemecah batu telah dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya yaitu berupa kebutuhan pangan (meskipun sangat terbatas variasi 

makanannya tapi mereka sudah bisa makan sampai tiga kali sehari), 

kebutuhan sandang (mereka sudah bisa membeli pakaian dua stel satu 

tahun), dan kebutuhan papan (mereka sudah memiliki rumah meskipun 

sederhana), tetapi keluarga ini sudah memenuhi kebutuhan sosial 

psikologisnya seperti : Pendidikan untuk anak-anaknya, keluarga 

berencana (KB), interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan 

tempat tinggalnya dan transportasi karena ada sebagian kecil keluarga 

wanita pemecah batu yang memiliki kendaraan seperti sepeda dan sepeda 

motor. 

Ketidak mampuan dari sisi ekonomi dan rendahnya tingkat 

pendapatan mereka berakibat pula terhadap tingkat kemakmuran dan 

kesejahteraan keluarga demikian pula bagaimana cara mengelola 

pendapatan keluarga sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

kesejahteraan keluarga, oleh karena itu seorang ibu harus memiliki 

pengetahuan yang cukup dan ketrampilan yang memadai sehingga dapat 

mengelola pendapatan dan pengeluaran dalam keluarga secara tepat 

sehingga kesejahteraan keluarga dapat ditingkatkan. 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan hasi-hasil penelitian ini dapat di sebutkan sebagai berikut : 

5.1.1 Alasan wanita atau ibu rumah tangga di kampung Kradenan Baru memilih 

pekerjaan sebagai wanita pemecah batu ada tiga aspek yaitu, aspek sosial, 

ekonomi, dan lingkungannya. Dari aspek sosial wanita atau ibu-ibu rumah 

tangga di kampung Kradenan Baru pada umumnya mengatakan alasannya 

adalah karena adanya dukungan dari keluarganya, alasan tidak mempunyai 

keterampilan khusus yang dapat di kembangkan untuk membuat usaha yang 

lain, dan juga adanya rasa iri terhadap tetangganya yang bisa mempunyai 

pengahsilan sendiri.  Dari segi ekonomi mereka beralasan untuk menambah 

pendapatan keluarga dan juga untuk membantu suami dalam mencari 

nafkah, sedangkan dari aspek lingkungan mereka memilih pekerjaan sebagai 

wanita pemecah batu  karena ikut-ikutan ibu-ibu rumah tangga  di 

sekitarnya yang telah lebih dulu bekerja sebagai wanita pemecah batu, serta 

adanya dukungan masyarakat. Tidak adanya larangan dari pihak pemerintah 

dan juga karena lokasinya yang dekat dengan rumah. 

5.1.2 Dalam mengelola keuangan keluarga mereka kurang memenuhi kriteria 

pengelolaan yang baik karena dalam pengelolaan yang baik harus 

memenuhi tahapan-tahapn sebagai berikut, yaitu tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, dan tahapan penilaiannya atau controlling. Namun dalam 

keluarga wanita pemecah batu baru melaksanakan tahapan perencanaan 



saja, sedangkan pelaksanaan dan controlling belum di laksanakan. Pola 

pengelolaan ekonomi yang di gunakan mayoritas keluarga wanita pemecah 

batu adalah sistem pengelolaan terbuka dimana manajer atau dalam hal ini 

pihak yang memegang dan mengatur uang selalu menginformasikan 

keadaan keuangan secara terbuka dan juga selalu melibatkan anggota 

keluarga dalam mengambil keputusan dalam masalah keuangan dengan cara 

bermusyawarah. Namun ada sebagian kecil keluarga wanita pemecah batu 

yang menggunakan sistem manajemen bapak.  

 

5.2 Saran 

 Saran yang di sampaikan oleh penulis aadalah : 

5.2.1 Bagi wanita pemecah batu meskipun berpendidikan rendah bahkan tidak 

sekolah hendaknya mau belajar untuk mengelola keuangan keluarganya 

dengan baik. 

5.2.2 Para warga di harapkan agar dalam melihat seseorang tidak di dasarkan pada 

penapilannya saja, di sarankan pula bagi masyarakat yang mempunyai 

pengetahuan lebih dalam hal pengelolaan keluarga mau menularkan pada 

yang lain. 

5.2.3 Pemerintah hendaknya selalu meninjua dan terjun langsung untuk melihat 

kondisi masyarakatnya sehingga dapat memberikan bantuan yang tepat bagi 

warganya, seperti bantuan yang beruap penyuluhan-penyuluhan maupun 

memberikan bekal keterampilan serta memberikan bantuan Sembako secara 

rutin. 
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