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SARI 
 
 

Ulinhana, Fatmah Nur. 2011. Kedudukan dan Peran Perempuan dalam 
Menopang Penghasilan Keluarga Sebuah Analisis Gender pada Buruh Kerajinan 
Tanduk Kerbau dan Sapi di Desa Pucang Kecamatan Secang Kabupaten 
Magelang. Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Sudarmani Sri Redjeki, M.Pd. 
Pembimbing II: Dr. Masrukhi, M.Pd. 77 halaman.  
 
Kata kunci:  kedudukan dan peran perempuan, menopang penghasilan         
 keluarga 
 

UU No. 1 Tahun 1974 jelas mengatur mengenai hak, kedudukan dan status 
istri yang sama dengan suami, hanya perannya yang dibedakan. Suami berkerja 
mencari nafkah di luar rumah dan istri menjalankan perannya sebagai ibu rumah 
tangga di dalam rumah. Pada akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, peran 
perempuan dalam masyarakat mengalami perubahan yang sangat pesat. 
Perempuan diharapkan untuk menjadi seseorang yang mandiri disamping adanya 
kebebasan bagi mereka untuk mengembangkan bakat yang ada dalam dirinya. 
Walaupun seorang perempuan telah terjun dalam pekerjaan di sektor publik, 
namun mereka tetap tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya sebagai ibu 
rumah tangga. Begitu juga halnya penduduk di Desa Pucang Kecamatan Secang 
Kabupaten Magelang dengan penduduk 2.720 jiwa (1.401 laki-laki dan 1.319 
perempuan), di mana sebagian besar dari perempuan (ibu rumah tangga) tersebut 
berpendidikan rendah namun hal itu tidak mengurangi semangat mereka untuk 
ikut bekerja mencari nafkah sebagai buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi 
walaupun dengan upah yang rendah.  

Permasalahan dalam penelitian ini: (1) bagaimana kedudukan perempuan 
dalam menopang penghasilan keluarga pada buruh kerajinan tanduk kerbau dan 
sapi di Desa Pucang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, (2) bagaimana 
peran perempuan dalam menopang penghasilan keluarga pada buruh kerajinan 
tanduk kerbau dan sapi di Desa Pucang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, 
(3) faktor-faktor apa sajakah  yang mendorong perempuan (Istri) bekerja sebagai 
buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi di Desa Pucang  Kecamatan Secang 
Kabupaten Magelang.  

Tujuan dalam penelitian ini: (1) mengetahui kedudukan perempuan dalam 
menopang penghasilan keluarga pada buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi di 
Desa Pucang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, (2) mengetahui peran 
perempuan dalam menopang penghasilan keluarga pada buruh kerajinan tanduk 
kerbau dan sapi di Desa Pucang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, (3) 
mengetahui faktor-faktor yang mendorong perempuan (Istri) bekerja sebagai 
buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi di Desa Pucang  Kecamatan Secang 
Kabupaten Magelang. 
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Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif. Lokasi penelitian terletak di Desa Pucang 
Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang diolah dan 
diperiksa dengan menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan untuk 
menetapkan keabsahan data. Data penelitian ini dianalisis dan diolah dengan 
menggunakan model teknik analisis gender yaitu model Moser. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan buruh perempuan 
kerajinan tanduk kerbau dan sapi dalam keluarga adalah setara atau sama dengan 
laki-laki yang dapat dilihat dari pengambilan keputusan yang diambil, namun 
masih terdapat ketidakadilan dalam pembagian kerja dalam rumah tangganya, (2) 
Buruh perempuan kerajinan tanduk kerbau dan sapi memiliki tiga peranan dalam 
rumah tangganya yaitu peran produktif, reproduktif, dan kemasyarakatan (kerja 
sosial), (3) Terdapat tiga faktor yang mendorong perempuan (istri) bekerja sebagai 
buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi, yaitu faktor ekonomi dan keterampilan, 
faktor pendidikan, serta faktor usia. 
 Saran yang disampaikan adalah: (1) bagi perempuan buruh kerajinan 
tanduk kerbau dan sapi apabila diberikan kepercayaan oleh suami untuk 
mengelola keuangan keluarga hendaknya dapat dikelola dengan baik supaya 
kebutuhan keluarga bisa tercukup, (2) perempuan buruh kerajinan tanduk kerbau 
dan sapi hendaknya dapat menyeimbangkan peran produktif, reproduktif, dan 
kemasyarakatan yang menjadi tugas dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan 
sampai salah satu peran tersebut menjadikan tugas yang lain terabaikan, (3) bagi 
laki-laki (suami) buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi hendaknya bisa 
membantu perempuan (istri) menjalankan peran reproduktif. Hal itu dilakukan 
agar perempuan (istri) tidak memikul beban ganda secara sendiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada zaman dahulu kaum perempuan disibukkan dengan urusan dapur 

dan selalu menurut serta mengalah kepada kaum laki-laki. UU No. 1 Tahun 

1974 jelas mengatur mengenai hak, kedudukan dan status istri yang sama 

dengan suami, hanya perannya yang dibedakan. Suami berkerja mencari 

nafkah di luar rumah dan istri menjalankan perannya sebagai ibu rumah 

tangga di dalam rumah. Apabila itu dikaitkan dengan kebiasaan masing-

masing daerah yang memandang peran suami istri berbeda, maka bukan tidak 

mungkin kalau dalam praktik juga masih ada beberapa penyimpangan 

(dikutip oleh Mahfud, 2006:348 dari Projodikoro, 1991:7). 

Pada zaman yang semakin modern ini sebagian perempuan 

menganggap bahwa untuk dapat berperan dalam masyarakat dan untuk dapat 

menggunakan kesempatan, mereka harus bisa terjun dalam dunia kerja, 

misalnya sebagai pendidik, masuk dalam organisasi kemasyarakatan, bahkan 

dapat dimungkinkan untuk menjadi pejabat negara. Hal itu dapat tercapai 

manakala perempuan memiliki semangat untuk meraih apa yang mereka 

inginkan, seperti misalnya dengan mengenyam pendidikan setinggi mungkin.  

Pada akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, peran perempuan 

dalam masyarakat mengalami perubahan yang sangat pesat. Perempuan 

diharapkan untuk menjadi seseorang yang mandiri disamping adanya 
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kebebasan bagi mereka untuk mengembangkan bakat yang ada dalam dirinya. 

Selain itu, terjadinya pergeseran perempuan dalam lapangan pekerjaan dan 

dalam jenis pekerjaan (perempuan yang biasanya melakukan pekerjaan 

domestik saja kini pekerjaan bisa mencakup lingkup sektor publik). 

Walaupun seorang perempuan telah terjun dalam pekerjaan di sektor publik, 

namun mereka tetap tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya sebagai ibu 

rumah tangga yang harus mengurusi pekerjaan rumah (kebutuhan suami dan 

anak). Oleh karena itu, seorang perempuan dalam kehidupan sehari-hari 

memiliki pekerjaan ganda. Beban untuk memberikan pengasuhan yang tidak 

dibayar dalam pelayanan-pelayanan dalam pekerjaan dalam rumah tangga, 

serta beban untuk memberikan kelangsungan hidup perekonomian melalui 

bekerja sesuai yang mereka pilih (perempuan selalu terikat oleh kodrat 

sebagai perempuan, faktor budaya serta faktor diskriminasi). Hal itu akan 

selalu mempengaruhi partisipasi mereka dalam sektor ketenagakerjaan.  

Banyak perempuan saat ini yang berpendidikan tinggi. Data lulusan 

SMA dan universitas mencerminkan bahwa sarjana perempuan terkonsertrasi 

pada profesi hukum (82 persen), sastra (79 persen), psikologi (78 persen), 

manajemen (68 persen), jasa-jasa (62 persen), administrasi perkantoran (60 

persen), dan dokter hewan (55 persen). Dalam bidang yang berurusan dengan 

bisnis dan pemerintahan, jumlah lulusan perempuan cukup baik, yaitu 

administrasi niaga (45 persen), administrasi keuangan (32 persen), 

administrasi pemerintahan (38 persen), dan administrasi perkantoran (60 

persen) (Sadli, 2010:202). Pendidikan tersebut mereka tempuh untuk 
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mengembangkan karier dan untuk dapat memperoleh pekerjaan di mana 

penghasilannya sebagai mata pencaharian hidup. Begitu juga halnya 

penduduk di Desa Pucang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan 

penduduk 2.720 jiwa (1.401 laki-laki dan 1.319 perempuan), di mana 

sebagian besar dari perempuan (ibu rumah tangga) tersebut berpendidikan 

rendah namun hal itu tidak mengurangi semangat mereka untuk ikut bekerja 

mencari nafkah sebagai buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi walaupun 

dengan upah yang rendah. Hal itu dilakukan untuk menopang penghasilan 

keluarga.  Pekerjaan tersebut dianggap layak bagi masyarakat Desa Pucang. 

Mereka tidak memandang dari jenis pekerjaan yang dilakukan dalam hal ini 

sebagai buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi, tetapi mereka memandang 

pekerjaan itu asal halal dan tidak menyimpang dari norma-norma yang 

berlaku dalam masyarakat. Dan yang terpenting lagi penghasilan sebagai 

buruh kerajinan tanduk tersebut dapat membantu menopang penghasilan 

keluarga.  

Di Desa Pucang terdapat 5 pengusaha Kerajinan Tanduk. Pengusaha 

tersebut dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang tidak terbatas. 

Apabila orang tersebut rajin dan tekun, baik perempuan maupun laki-laki 

akan diterima bekerja di tempat tersebut. Karena pekerjaan sebagai buruh 

kerajinan tanduk membutuhkan pekerja yang rajin, sabar, dan tekun (telaten) 

agar menghasilkan produk yang bagus dan unik.  

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka penulis berkeinginan 

untuk melakukan suatu penelitian mengenai buruh kerajinan tanduk kerbau 
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dan sapi dengan judul “Kedudukan dan Peran Perempuan dalam 

Menopang Penghasilan Keluarga Sebuah Analisis Gender pada Buruh 

Kerajinan Tanduk Kerbau dan Sapi di Desa Pucang Kecamatan Secang 

Kabupaten Magelang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah kedudukan perempuan dalam menopang penghasilan 

keluarga pada buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi di Desa Pucang 

Kecamatan Secang Kabupaten Magelang? 

2. Bagaimanakah peran perempuan dalam menopang penghasilan keluarga 

pada buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi di Desa Pucang Kecamatan 

Secang Kabupaten Magelang? 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong perempuan (Istri) bekerja 

sebagai buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi di Desa Pucang  

Kecamatan Secang Kabupaten Magelang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui:  

1. Mengetahui kedudukan perempuan dalam menopang penghasilan 

keluarga pada buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi di Desa Pucang 

Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. 
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2. Mengetahui peran perempuan dalam menopang penghasilan keluarga 

pada buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi di Desa Pucang Kecamatan 

Secang Kabupaten Magelang. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong perempuan (Istri) bekerja 

sebagai buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi di Desa Pucang 

Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan sebagai bahan 

pembanding bagi penelitian selanjutnya mengenai kedudukan dan peran 

perempuan dalam menopang penghasilan keluarga. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Penulis 

Untuk mengetahui kedudukan dan peran perempuan sebagai 

buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi di Desa Pucang Kecamatan 

Secang Kabupaten Magelang dalam menopang penghasilan 

keluarga.  

b. Bagi Masyarakat 

Untuk membangkitkan semangat bagi masyarakat terutama 

perempuan agar mereka tidak perlu merasa malu atas pekerjaan yang 
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mereka lakukan, yang terpenting adalah pekerjaan itu halal dan tidak 

menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

c. Bagi Pemerintah 

Sebagai gambaran bagi pemerintah untuk melakukan 

tindakan yang lebih konkrit untuk mengatasi masalah di bidang 

ketenagakerjaan agar antara pekerja perempuan dan laki-laki tidak 

terjadi diskriminasi. 

 
E. Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan 

berbagai konsep atau memberikan batasan istilah-istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini. Adapun istilah yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut: 

1. Kedudukan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:278), kedudukan 

dapat diartikan sebagai tingkatan atau martabat.  

2. Peran  

Pengertian peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  

(2002:854) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan dalam masyarakat. 

3. Perempuan 

Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat 

menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2002:856). 

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan perempuan adalah 

seorang istri  yang memiliki beban ganda dalam hidup yang harus 

dilakukannya setiap hari bersamaan. Perempuan disamping harus 
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mengurusi pekerjaan rumah tangga, mereka juga harus membantu suami 

mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

4. Penghasilan Keluarga 

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak 

Penghasilan, pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak 

adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2002:392), Penghasilan adalah (1) proses, cara, perbuatan 

menghasilkan; (2) pendapatan; perolehan (uang yang diterima dsb). 

Keluarga diartikan sebagai kelompok orang-orang yang 

dipersatukan oleh ikatan perkawinan, darah, atau adopsi. Di mana 

keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil dan paling utama bagi 

terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang memiliki fungsi-fungsi 

pokok, yaitu pemenuhan kebutuhan biologis, emosional, pendidikan, dan 

sosial ekonomi. 

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan penghasilan keluarga 

adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh anggota keluarga dan dapat digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan atau menambah kekayaan keluarga yang bersangkutan.   

5. Gender 

Gender adalah perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang 

dibentuk, dibuat, dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah 

sesuai dengan perkembangan zaman (Kementerian, 2004:41). 
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6. Buruh Kerajinan Tanduk 

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2000, pada pasal 1 ayat 6 

dinyatakan bahwa Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang dimaksud 

dengan buruh dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja pada 

pengusaha kerajinan tanduk, di mana pekerjaan buruh tersebut 

merupakan mata pencaharian dalam mencukupi kebutuhan keluarga. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perempuan dan Gender 

1. Hakekat Perempuan 

Menurut August Comte, wanita secara konstitusional bersifat 

interior terhadap laki-laki karena kedewasaan mereka berakhir pada masa 

kanak-kanak. Sehingga Comte percaya bahwa seorang wanita menjadi 

subordinat laki-laki setelah menikah. Perceraian ditiadakan bagi wanita, 

sebab secara sederhana mereka adalah budak dari laki-laki manja. Di 

dalam sosiologi, karya Jessic Bernard, The Female World (1981), 

mendefinisikan eksistensi wanita sebagai suatu realitas terpisah dan unik 

yang memberikan (1) suatu sistem terintegrasi yang sangat penting bagi 

pertahanan keluarga; (2) cinta dan/atau etos tugas;… (Ollenburger dan 

Moore, 2002:2-31). 

Perempuan mempunyai peranan di keluarga sebagai pribadi, istri, 

dan ibu rumah tangga. Namun, pada zaman yang semakin maju ini 

mengakibatkan berubahnya tata nilai yang ada dalam masyarakat. 

Peranan perempuan saat ini berubah dengan sendirinya, yang semula 

hanya berperan sebagai istri dan ibu rumah tangga sekarang peranannya 

menjadi bertambah. Misalnya, banyak perempuan yang bekerja mencari 

nafkah. Peranan wanita pada dasarnya dititik beratkan pada 3 (tiga) hal, 

yaitu: 
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a. Pola integrasi wanita dalam hal produksi (nafkah) yang langsung 

menghasilkan. 

b. Pola integrasi wanita dalam hal pekerjaan produktif yang tidak 

langsung menghasilkan, seringkali tercakup dalam proses 

reproduksi. 

c. Partisipasi wanita dalam proses pengambilan keputusan (Pudjiwati, 

1983:305). 

Perempuan sebagai salah satu sumber daya manusia dalam 

pembangunan perlu memiliki motivasi, pengetahuan, dan keterampilan. 

Dalam mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan, perlu 

ditunjang dengan sarana agar dapat berperan di keluarga dan masyarakat 

dengan baik. Adanya sarana yang menjamin hak-hak dan kewajiban 

adalah sarana hukum. Perempuan yang ikut serta dalam menambah 

penghasilan keluarga, dilindungi oleh Undang-undang No. 25 Tahun 

1997 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 5 dinyatakan bahwa 

pengusaha wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 

kepada setiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan. 

2. Tinjauan Umum Mengenai Gerder 

Sejak sepuluh tahun terakhir kata gender telah memasuki 

perbendaharaan disetiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan 

pembangunan di dunia ketiga. Untuk memahami konsep gender harus 

dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Jenis kelamin 

merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang 
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ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. 

Misalnya, manusia dengan jenis kelamin laki-laki memiliki penis, 

memiliki kala menjing dan memproduksi sperma dan manusia dengan 

jenis kelamin perempuan memiliki payudara, vagina, dan memproduksi 

sel telur. Sedangkan konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada 

kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial 

maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, 

emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, 

jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat itu dapat dipertukarkan. Maksudnya 

ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, dan ada perempuan 

yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat 

terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain (Fakih, 

2008:7-9). 

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat 

memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah 

tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga 

menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak 

perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan 

dan kerapian rumah tangganya. Di kalangan keluarga miskin beban yang 

sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih 

jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja 

ganda (Fakih, 2008:21). 
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Gender adalah perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang 

dibentuk, dibuat, dan  dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah 

sesuai dengan perkembangan zaman (Kementerian, 2004:41). 

Gender merupakan perbedaan peran antara laki-laki dan 

perempuan, di mana dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. 

Seorang laki-laki dapat bersifat layaknya perempuan yang lemah lembut 

sedangkan seorang perempuan dapat bersifat perkasa dan kuat. 

Meningkatnya jumlah  keterlibatan perempuan dalam kegiatan 

ekonomi ditandai oleh dua proses, yaitu: 

a. Peningkatan dalam “jumlah perempuan” yang terlibat dalam 

pekerjaan di luar rumah tangga (out door activities). 

b. Peningkatan dalam “jumlah bidang pekerjaan” yang dapat dimasuki 

oleh perempuan. Bidang-bidang yang sebelumnya masih didominasi 

oleh laki-laki berangsur-angsur dimasuki atau bahkan mulai 

didominasi oleh perempuan (Abdullah, 2001:103). 

3. Analisis Gender Model Moser 

Analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi 

secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi 

dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-

laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Data 

terpilah adalah nilai dari variabel-variabel yang sudah terpilah antara 

laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan atau hal-hal yang 
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menjadi perhatian. Data kualitatif adalah nilai variabel yang tidak terukur 

dan sering disebut atribut (Kementerian,  2004:106). 

Teknik analisis model Moser terdapat 6 alat yang dipergunakan 

dalam perencanaan untuk semua tingkatan, dari proyek sampai ke 

perencanaan daerah. Keenam alat tersebut adalah: 

a. Identifikasi Peranan Gender (”Tri Peranan”)  

Tri peranan dalam Moser membagi peranan perempuan yang 

berpendapatan rendah ke dalam tiga peranan, yaitu: 

1) Produktif 

2) Reproduktif 

3) Kemasyarakatan atau Kerja Sosial 

b. Penilaian Kebutuhan Gender 

Perempuan mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda 

dengan laki-laki karena ”tri peranan” mereka sebagai posisi 

subordinat mereka terhadap laki-laki dalam masyarakat. Kebutuhan-

kebutuhan tersebut dibedakan ke dalam minat atau kebutuhan praktis 

gender (kebutuhan ini dapat diidentifikasi dengan mudah oleh 

perempuan dan laki-laki karena selalu berhubungan dengan kondisi 

kehidupan) dan strategis gender (kebutuhan strategi dapat mencakup 

perubahan-perubahan dalam pembagian kerja gender di mana 

perempuan melakukan pekerjaan yang secara tradisional bukan 

sebagai pekerjaan perempuan, upah yang sama atau setara dan 

kontrol perempuan atas tubuhnya sendiri). 
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c. Pendisagregasian (Pemisahan) Kontrol Atas Sumber Daya dan 

Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga (Alokasi 

Sumber Daya Intra-Rumah Tangga dan Kekuasaan dalam 

Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga) 

Alat ini digunakan untuk menemukan siapa yang mengontrol 

sumber daya dalam rumah tangga, siapa yang mengambil keputusan 

penggunaan sumber daya dan bagaimana keputusan itu dibuat. 

d. Menyeimbangkan Peranan 

Sangat berhubungan dengan bagaimana perempuan 

mengelola keseimbangan antara tugas-tugas produktif, reproduktif, 

dan kemasyarakatan mereka.  

e. Matriks Kebijakan WID (Women In Development) dan GAD 

(Gender And Development) 

Matriks kebijakan WID dan GAD memberikan suatu 

kerangka untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi pendekatan-

pendekatan yang sedang (atau dapat) digunakan untuk ditujukan 

pada tri peranan, serta kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategis 

gender pada perempuan dalam proyek dan program. Matriks ini 

dibedakan ke dalam 5 pendekatan:  

1) Kesejahteraan 

Pendekatan ini ditujukan untuk membawa perempuan ke 

dalam pembangunan agar menjadi ibu yang lebih baik. 

Pendekatan ini mengakui peranan reproduktif perempuan dan 

berusaha memenuhi kebutuhan praktis gender melalui suatu 
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uluran bantuan yang bersifat dari atas, berupa pangan, ukuran-

ukuran untuk mengatasi malnutrisi dan keluarga berencana. 

2) Keadilan 

Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh keadilan 

bagi perempuan yang dipandang sebagai partisipan aktif dalam 

pembangunan. Pendekatan ini mengakui tri peranan, dan 

berusaha memenuhi kebutuhan strategi gender melalui 

intervensi langsung pemerintah dengan memberikan otonomi 

politik dan ekonomi serta mengurangi ketidaksetaraan 

perempuan dengan laki-laki. 

3) Anti-Kemiskinan 

Pendekatan ini mengakui peranan produktif perempuan 

dan berusaha untuk memnuhi kebutuhan-kebutuhan praktis dan 

strategis untuk memperoleh pendapatan, khususnya dalam 

proyek-proyek peningkatan pendapatan berskala kecil.  

4) Efisiensi 

Pendekatan ini berusaha untuk memenuhi KPG dengan 

mengandalkan pada tri peranan dan konsep waktu perempuan 

yang elastis.  

5) Pemberdayaan 

Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan 

perempuan melalui kepercayaan diri yang lebih besar. 
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f. Melibatkan Perempuan, Organisasi Perempuan dalam 

Penyadaran Gender dalam Perencanaan Pembangunan 

Tujuan alat ini untuk memastikan bahwa Kebutuhan Praktis 

Gender (KPG) dan Kebutuhan Strategis Gender (KSG) diidentifikasi 

dan dijamin sebagai kebutuhan-kebutuhan nyata perempuan 

(Kementerian, 2004: 112-116). 

4. Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak 

Pola asuh merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh 

orang tua dalam rangka mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dari 

rasa tanggung jawab. Anak merupakan amanat yang harus diperihara dan 

keberadaan anak merupakan hasil dari buah kasih sayang antara bapak 

dan ibu yang telah diikat tali perkawinan. Lingkungan keluarga 

merupakan masyarakat pendidikan pertama bagi anak-anak sehingga 

menghasilkan pribadi-pribadi yang dapat hidup dalam masyarakatnya 

sambil menerima dan mengolah serta mewariskan kebudayaannya. Peran 

keluarga menjadi penting untuk mendidik anak baik dalam sudut tinjauan 

agama, sosial kemasyarakatan maupun individu. Menurut Hurlack yang 

dikutip oleh Chabib Thoha, macam-macam pola asuh yang dilakukan 

orang tua dalam keluarga adalah: 

a. Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh ini ditandai dengan cara mengasuh anak-anaknya 

dengan aturan-aturan ketat, seringkali memaksa anak untuk 

berperilaku seperti dirinya (orang tua), kebebasan untuk bertindak 
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atas nama diri sendiri dibatasi. Anak jarang diajak berbicara dan 

bertukar pikiran dengan orang tua karena menganggap bahwa semua 

sikapnya dianggap sudah benar dan tidak perlu anak dimintai 

pertimbangan atas semua keputusan menyangkut permasalahan anak. 

b. Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh yang ditandai dengan pengakuan orang tua 

terhadap kemampuan anank-anaknya, dan kemudian anak diberi 

kesempatan untuk tidak selalu tergantung kepada orang tua. Pada 

pola asuh ini, orang tuamemberi sedikit kebebasan kepada anak 

untuk memilih apa yang dikehendaki dan dilibatkan dalam 

pembicaraan terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak itu 

sendiri.  

c. Pola Asuh Laisses Fire 

Pola asuh ini adalah pola asuh dengan cara orang tua 

mendidik anak secara bebas, anak dianggap orang dewasa atau 

muda, ia diberi kelonggaran seluas-luasnya apa saja yang 

dikehendaki. Orang tua dalam mengontrol tindakan anak sangat 

lemah dan tidak memberikan bimbingan kepada anak. Semua hal 

yang dilakukan anak di anggap benar dan tidak perlu mendapat 

teguran arahan atau bimbingan (Mansur, 2005: 350-357). 

B. Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Keluarga 

Pada konteks sejarah Indonesia peran dan kedudukan perempuan 

setara atau sama dengan laki-laki, bahkan kadang-kadang lebih penting dalam 

periode tertentu. Dalam perjalanan sejarah, pada tahun 1910 merupakan 

tonggak baru dalam pergerakan perempuan Indonesia. Pada saat itu 
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dibentuklah organisasi-organisasi perempuan secara resmi. Sehingga 

memudahkan perempuan berjuang untuk mencapai tujuannya, yaitu gerakan 

menuju emansipasi menjadi jelas dan meluas. Oleh karena itu, perempuan 

dapat aktif dalam gerakan politik, walaupun yang menjadi tujuan utama 

masih dalam perbaikan nasib dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan 

lapangan sosial (Mahfud, 2006:334-335). Hal ini dapat terlihat secara jelas 

bukti adanya emansipasi bagi kaum perempuan di Indonesia. Di mana pada 

setiap tanggal 21 April selalu diperingati sebagai Hari Kartini. Tokoh 

Pahlawan ini, telah banyak berjuang untuk kaum perempuan agar 

berkedudukan setara dengan kaum laki-laki.   

Secara resmi menurut hukum yang tertulis pada prinsipnya kedudukan 

dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan itu sama untuk turut serta 

dalam kegiatan pembangunan. Bahkan dalam PROPPENAS dijelaskan bahwa 

pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya semua warga 

negara termasuk perempuan dalam proses pembangunan disegala bidang. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perempuan harus siap mengisi dua 

perannya, yaitu peran dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Secara 

tradisional kedudukan dan peran perempuan dalam rumah tangga, baik 

sebagai istri maupun sebagai ibu dari anak-anak sekaligus mendidik mereka 

merupakan peran yang pokok. Tercermin pula dalam ketentuan-ketentuan 

hukum yang tidak tertulis, di mana perempuan ditempatkan sebagai pribadi 

yang mempunyai kedudukan yang istimewa dan mendapatkan perlindungan 

khusus (Mahfud, 2006:335-336). 
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Dalam Soewondo (1984:293) terdapat pernyataan sebagai berikut: 
 

        Di zaman Jepang kaum wanita yang telah bersuami dapat bekerja 
sebagai pegawai negeri, meskipun dengan gaji yang berjumlah 80% 
daripada gaji laki-laki. Banyak wanita Indonesia dari kalangan atasan 
pun karena kesukaran ekonomi bekerja sebagai pencari nafkah atau 
untuk menambah penghasilan suami. Selain daripada bekerja di 
kantor, mereka juga mencari uang dengan jalan membuat dan menjual 
makanan, menjahit, berdagang, dan sebagainya. Kebiasaan itu 
berlangsung selama zaman revolusi sampai pada masa sekarang, 
karena di masa sekarang pun penghasilan suami umumnya tidak 
memenuhi keperluan keluarga.  

 
Dan pada zaman sekarang, untuk mempertinggi tingkat pekerjaannya 

dan demikian pula kedudukannya, wanita diberi atau diperluas pendidikan, 

baik yang bersifat pengetahuan umum maupun mengenai urusan rumah 

tangga (Soewondo, 1984:295-296). Oleh karena itu, banyak sekali perempuan 

zaman sekarang yang berpendidikan setara atau bahkan lebih tinggi dari laki-

laki. Banyak perempuan yang mengenyam pendidikan S1, S2, dan seterusnya. 

Mengenai kedudukan dalam memegang kekuasaan, perempuan diberikan 

haknya untuk menjabat berdasarkan kemampuan yang dimiliki.  

Perempuan bekerja bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Yang baru 

adalah saat ini perempuan masuk pasar kerja tidak hanya dorongan ekonomi 

keluarga, tetapi juga dengan berbagai motivasi, mulai dari mengisi waktu 

luang sampai keinginan mewujudkan potensi diri. Di mana yang bekerja 

untuk meniti karier tidak lagi monopoli laki-laki, tetapi juga menjadi aspirasi 

dan kegiatan yang dipilih perempuan. Salah satu faktor penting yang 

mendasari aspirasi perempuan untuk berkarier dengan bertumpu pada 

kehidupan berkeluarga adalah perubahan dari cara perempuan menyikapi 

dirinya, sebagai pribadi, sebagai istri, dan sebagai ibu. Kepemimpinan 

perempuan di Indonesia dari catatan sejarah ataupun dari angka statistik yang 

kini tersedia, perempuan Indonesia ternyata mampu mengisi kedudukan 
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kepemimpinan di wilayah publik, seperti menjadi jendral, menteri tenaga 

kerja, duta besar, direktur eksekutif majalah, pendiri dan pimpinana surat 

kabar, direktur bank, direktur eksekutif di bursa effek, dan manajer di 

berbagai perusahaan. Malah, sejarah juga mencatat perempuan yang 

berkedudukan sebagai ratu dan sultanah yang memimpin negara (Sadli, 

2010:195-198). 

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 31 ayat (1) menyebutkan 

bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 

kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup 

bersama dalam masyarakat”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

persamaan hak dan kewajiban suami dan istri diatur serta dijamin baik dalam 

kehidupan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Sedangkan pada Pasal 

31 ayat (3) menyebutkan “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah 

tangga”, bunyi pasal ini tidaklah membedakan peran antara suami dan istri, 

karena pada prinsipnya adalah sama, yaitu keduanya sebagai pemimpin, 

suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pemimpin rumah tangga. 

Apabila dalam suatu keluarga, seorang istri karena terdorong kebutuhan 

hidup ikut mencari nafkah, maka pekerjaan itu hanya dianggap sebagai 

“tambahan penghasilan” meskipun tidak jarang justru penghasilan istri lebih 

besar dari suami (Mahfud, 2006:353-354). 

Dalam periode revolusi kemerdekaan, peran dan posisi perempuan 

dan laki-laki cukup seimbang. Mereka tidak direndahkan, tidak diasosiasikan 

hanya sebagai ibu yang tugas utamanya menjadi pendamping suami dan 

mengurus rumah tangga belaka. Perempuan juga mulai mengisi perannya 

secara profesional (di ruang publik) dan secara progresif memimpin partai 

politik. Dalam konteks kesejarahan perempuan dan politik Indonesia masa 

kini, keberadaan organisasi Pusat Reformasi Pemilu (Cetro-Centre for 
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Electoral Reform) pada tahun 1999, yang dipimpin seorang perempuan muda 

membuktikan bahwa perempuan Indonesia telah menunjukkan 

keberadaannya secara konsisiten sebagai “agen pembaru” di berbagai aspek 

kehidupan bermasyarakat, termasuk di bidang politik (Sadli, 2010:107-108). 

Terbukti ketika tahun 2001-2004 Megawati Soekarno Putri memegang 

kekuasaan menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima. 

Pendapat Aisyiyah mengatakan bahwa kedudukan perempuan adalah 

erat kaitannya dengan peran dan posisi. Posisi adalah situasi atau kedudukan 

seseorang dalam struktur sosial. Sedangkan peranan adalah aspek dinamis 

dari suatu posisi. Peran istri adalah perbuatan yang dilaksanakan oleh seorang 

perempuan yang berhubungan dengan posisinya di dalam keluarganya dan 

perbuatan ini diharapkan oleh pasangannya (suami) (Salman, 2005:114-115). 

Pergeseran dalam peranan (pembagian kerja) antara laki-laki dan 

perempuan dalam keluarga dan rumah tangga, mencerminkan pula perubahan 

peranan perempuan dalam pekerjaan rumah tangga (reproduksi). Dari 

perkembangan dalam organisasi ekonomi yang tradisional, terdapat 2 tipe 

peranan, yaitu:  

a. Pola peranan, di mana digambarkan peranan perempuan seluruhnya 

hanya dalam pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan pemeliharaan 

kebutuhan hidup semua anggota keluarga dan rumah tangganya. 

b. Pola peranan, di mana perempuan mempunyai dua peranan, yaitu 

peranan dalam pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan mencari nafkah. 

Bobot dari pekerjaan di bidang nafkah itu berbeda-beda untuk berbagai 

masyarakat (Pudjiwati, 1983:37-38). Untuk kalangan ekonomi tinggi, 

seorang istri dapat membayar pembantu atau membeli alat-alat rumah 



22 
 

 
 

tangga guna meringankan beban mereka sebagai ibu rumah tangga. 

Sedangkan untuk kalangan ekonomi menengah, terlebih lagi ekonomi 

bawah seorang istri akan melaksanakan dua peranan secara sendiri. 

Sesuai dengan beberapa pernyataan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa seorang perempuan berkedudukan setara atau sama dengan laki-laki. 

Di mana mereka memiliki beban ganda dalam hidup yang harus dilakukannya 

setiap hari bersamaan. Perempuan disamping harus mengurusi pekerjaan 

rumah tangga, mereka juga harus membantu suami mencari nafkah untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari.  

 

C. Tingkat Pengaruh Laki-laki dan Perempuan Pada Kedudukan Sebagai 

Pengambil Keputusan di Rumah Tangga (Suatu Gejala Dominasi dalam 

Hubungan Suami-Istri) 

Peranan perempuan pada kedudukan atau posisi sebagai pengambil 

keputusan dalam rumah tangga dan masyarakat diperinci menurut empat 

bidang dan setiap bidang dibagi dalam beberapa aspek. Keempat bidang 

tersebut serta perincian ragam aspeknya adalah: 

1. Tingkat keputusan dihubungkan dengan produksi, terdiri atas: 

a. Pembelian sarana produksi 

b. Pembelian alat-alat 

c. Penanaman modal (dalam arti kata: diantara kegiatan produktif yang 

berbeda atau antara berbagai segi yang berbeda dari suatu kegiatan) 

d. Penggunaan tenaga buruh 

e. Penjualan hasil (dalam arti kata: apakah hasil akan dijual, berapa 

hasil akan dijual, dan bila akan dijual) 

f. Cara penjualan 
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2. Tingkat keputusan dihubungkan dengan pengeluaran dalam 

kebutuhan pokok, terdiri atas: 

a. Makanan, baik mengenai biaya hidup, menu yang akan dihidangkan, 

atau pembagian makanan 

b. Perumahan, baik mengenai pembelian atau perbaikan 

c. Pembelian pakaian 

d. Biaya pendidikan 

e. Pembelian peralatan rumah tangga 

f. Perawatan kesehatan 

3. Tingkat keputusan dihubungkan dengan pembentukan keluarga, 

terdiri atas: 

a. Jumlah anak 

b. Sosialisasi anak, baik anak laki-laki maupun perempuan 

c. Pembagian kerja antara anak-anak 

d. Pendidikan (meliputi pula pertanyaan mengenai jenis pendidikan, 

lamanya pendidikan dan tempat pendidikan) 

4. Tingkat keputusan dalam rumah tangga dihubungkan dengan 

kegiatan sosial sesuai dengan yang ada dalam masyarakat, terdiri 

atas: 

a. Selamatan, baik pembiayaan, siapa yang diundang, dan membantu 

atau menghadiri selamatan di tetangga kerabat 

b. Kegiatan gotong royong atau sambatan 

c. Pengeluaran untuk pengajian, arisan, atau koperasi dan lumbung 

desa 

Tingkat keputusan dibidang produksi, pengeluaran dalam 

kebutuhan pokok serta dibidang pembentukan keluarga akan 

dihubungkan dengan tingkat keputusan suami dan istri dalam rumah 

tangga. Sedangkan untuk tingkat keputusan dibidang kegiatan sosial akan 
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dikaitkan dengan pengambilan keputusan perempuan dalam masyarakat 

luas (Pudjiwati, 1983:221-223). 

D. Penghasilan Keluarga 

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 pada pasal 4 ayat (1), 

dinyatakan bahwa: 

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik 
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat 
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
termasuk: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, 
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau 
imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-Undang ini... 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan 
penghargaan; 

c. Laba usaha; 
 

Penghasilan (pendapatan) dapat digolongkan dalam tiga bentuk:  

1. Pendapatan berbentuk uang yang didapat dengan menjual hasil-hasil dan 

jasa-jasa atau dengan bekerja untuk upah dan gaji berupa uang. 

2. Pendapatan yang diperoleh dengan mempertukarkan barang-barang dan 

jasa-jasa keluarga atau dengan bekerja dengan upah dalam natura. 

3. Pendapatan natura terdiri dari barang-barang yang dihasilkan dan jasa-

jasa yang diberikan untuk keperluan keluarga sendiri (Boserup, 

1984:156-157). 

Penghasilan yang diperoleh seorang individu kebanyakan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di mana seorang individu tersebut 

merupakan bagian dari suatu keluarga. Dalam bukunya Murdiyatmoko 
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“Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat” pengertian keluarga 

menurut Horton dan Hunt dapat mencakup antara lain sebagai berikut: 

1. Suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama. 

2. Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah atau perkawinan. 

3. Pasangan perkawinan yang memiliki anak atau tidak. 

4. Pasangan tanpa ikatan  perkawinan yang memiliki anak. 

5. Satu orang dengan beberapa anak. 

Menurut Robert M.Z. Lawang, keluarga merupakan suatu gejala yang 

universal. Di mana dalam suatu masyarakat pasti ada keluarga. Keluarga 

memiliki empat karakteristik yang khas, yaitu: 

1. Keluarga terdiri atas orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan, 

darah, atau adopsi. Adapun yang mengikat suami dan istri adalah 

perkawinan, sedangkan yang mempersatukan orang tua dan anak-

anaknya adalah hubungan darah dan dapat pula adopsi. 

2. Para anggota keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam suatu rumah, 

dan mereka membentuk suatu rumah tangga. Kadang-kadang suatu 

rumah tangga terdiri atas kakek dan nenek, semua anak-anaknya, cucu-

cucunya, dan anak dari cucu-cucunya itu. Selain itu, kadang-kadang satu 

rumah tangga itu hanya terdiri atas suami istri tanpa anak, atau dengan 

satu, dua, dan tiga anak. 

3. Keluarga merupakan satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan 

saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami dan istri, bapak dan 

ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, serta peran saudara laki-laki dan 

saudara perempuan. 
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4. Keluarga mempertahankan suatu kebudayaan bersama, yang sebagian 

besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas. Misalnya, keluarga 

orang Jawa akan memakai kebudayaan Jawa pada umumnya. Akan 

tetapi, dalam masyarakat yang memiliki banyak kebudayaan, setiap 

keluarga mengembangkan kebudayaannya sendiri-sendiri. 

Beberapa pengertian keluarga di atas dapat disimpulkan bahwa 

keluarga adalah kelompok orang-orang yang dipersatukan oleh ikatan  

perkawinan, darah, atau adopsi. Yang membentuk satu rumah tangga yang 

berinteraksi dan berkomunikasi antara satu dengan lainnya melalui peran-

perannya sebagai anggota keluarga dalam mempertahankan kebudayaan 

masyarakat yang berlaku umum, atau menciptakan kebudayaannya sendiri. Di 

mana keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil dan paling utama bagi 

terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang memiliki fungsi-fungsi pokok, 

yaitu pemenuhan kebutuhan biologis, emosional, pendidikan, dan sosial 

ekonomi. 

Dalam kehidupan rumah tangga terdapat suatu penghasilan keluarga. 

Penghasilan keluarga adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh anggota keluarga dan dapat digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan atau menambah kekayaan keluarga yang bersangkutan. 

Di mana keluarga yang berpenghasilan tinggi akan lebih bisa memenuhi 

kebutuhan hidup dibandingkan keluarga yang berpenghasilan rendah. 

Penghasilan keluarga buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi yang dijadikan 

objek dalam penelitian ini adalah penghasilan dalam bentuk uang.  
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E. Tinjauan Umum Mengenai Buruh 

Pada dasarnya masyarakat yang terus menerus mencari peluang kerja 

adalah demi memenuhi kebutuhan hidup. Mereka dapat bekerja baik sebagai 

PNS, dokter, buruh, dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang No. 21 

tahun 2000, pada pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa Pekerja atau buruh adalah 

setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 

lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bekerja maka 

mereka akan mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan, di 

mana imbalan tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupannya.  

Pekerjaan dalam hal ini mencari nafkah dapat dilakukan oleh laki-laki 

maupun perempuan. Bagi perempuan yang sudah menikah, hal itu dilakukan 

untuk membantu keuangan keluarga. Walaupun tidak menutup kemungkinan 

penghasilan perempuan sebagai istri lebih besar daripada suami.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Metode penelitian mempunyai makna dan peran penting dalam suatu 

penelitian. Di mana dengan metode yang tepat maka suatu penelitian itu dapat 

dipertanggung jawabkan dan dapat dipercaya.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor, 

mendefinisikan “Metodologi Kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Kirk dan Miller, 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental tergantung dari pengamatan kepada manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya 

dan dalam peristilahannya (Moleong, 2002:3). 

Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini dengan alasan: 

penelitian ini akan diperoleh pengetahuan sehingga mengerti atau memahami 

masalah bukan mengutamakan jumlahnya, adanya sikap jujur dari informan, 

karena dalam menjawab pertanyaan informan bersikap obyektif dan 

komitmen atau pertanggung jawaban moralnya tinggi sehingga data yang 

diperoleh valid atau terpercaya. Penelitian ini menggunakan analisis gender, 

di mana meneliti kedudukan dan peran perempuan dalam menopang 

penghasilan keluarga pada buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi di Desa 
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Pucang, karena di Desa tersebut banyak sekali perempuan yang bekerja 

sebagai buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi yang bertujuan untuk 

menopang penghasilan keluarga disamping memiliki tugas pokok sebagai ibu 

rumah tangga. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilakukan. 

Dengan ditetapkan lokasi, akan lebih mudah untuk mengetahui di mana 

tempat suatu penelitian dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di 

Desa Pucang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian. Di mana pada dasarnya penelitian kualitatif tidak 

dimuali dari suatu yang “kosong”, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi 

seseorang terhadap adanya suatu masalah (Moleong, 2002:62). 

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, 

penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, 

penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus 

secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi 

yang mengalir masuk (Moleong, 2002:237).  

Penelitian ini adalah tentang Kedudukan dan Peran Perempuan dalam 

Menopang Penghasilan Keluarga Sebuah Analisis Gender pada Buruh 

Kerajinan Tanduk Kerbau dan Sapi di Desa Pucang Kecamatan Secang 
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Kabupaten Magelang. Untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan judul 

dan permasalahan penelitian, maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada:  

1. Kedudukan perempuan dalam menopang penghasilan keluarga pada 

Buruh Kerajinan Tanduk Kerbau dan Sapi di Desa Pucang Kecamatan 

Secang Kabupaten Magelang. 

2. Peran perempuan dalam menopang penghasilan keluarga pada Buruh 

Kerajinan Tanduk Kerbau dan Sapi di Desa Pucang Kecamatan Secang 

Kabupaten Magelang. 

3. Faktor-faktor yang mendorong perempuan (Istri) bekerja sebagai buruh 

kerajinan tanduk kerbau dan sapi di Desa Pucang Kecamatan Secang 

Kabupaten Magelang. 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan yang selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke 

dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik (dikutip 

oleh Moleong, 2002:112-116 dari Lofland dan Lofland, 1984:47). Adapun 

yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah: 

1. Kata-kata atau Tindakan 

Kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data ini dicatat 

melalui cacatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio tapes, 

pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber data utama melalui 
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wawancara atau pengamatan berperanserta merupakan hasil usaha 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Ketiga 

kegiatan tersebut adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh semua 

orang, namun pada penelitian kualitatif kegiatan-kegiatan ini dilakukan 

secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu 

informasi yang diperlukan. 

Kata-kata atau tindakan yang menjadi sumber data utama 

penelitian ini adalah kata-kata atau tindakan perempuan yang bekerja 

sebagai buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi di Desa Pucang 

Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.   

2. Foto  

Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian 

kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh 

peneliti sendiri. Adapun dalam penelitian ini foto yang akan dijadikan 

sumber data adalah foto perempuan yang sedang bekerja sebagai buruh 

kerajinan tanduk kerbau dan sapi maupun yang sedang peneliti 

wawancarai. 

3. Data Statistik 

Data statistik dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. 

Statistik dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan 

subjek pada latar penelitian. Misalnya, statistik akan memberikan 

gambaran tentang bertambah atau berkurangnya bayi di desa, membantu 

peneliti mempelajari komposisi distribusi penduduk dilihat dari segi usia, 
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jenis kelamin, agama dan kepercayaan, mata pencaharian, tingkat 

kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam 

penelitian ini memerlukan data statistik dari Kantor Kepala Desa Pucang 

mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi penduduk desa 

setempat.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Tujuannya 

adalah agar data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan 

yang ada. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan secara langsung 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu (Moleong, 2002:135). 

Metode wawancara mempunyai bermacam-macam bentuk, yaitu 

diantaranya wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan. Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam dan 

format itu dinamakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara itu 
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dapat juga berbentuk terbuka. Pertanyaan-partanyaan ini disusun 

sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. 

Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat 

terstruktur. Keuntungan wawancara terstruktur ialah jarang mengadakan 

pendalaman pertanyaan yang dapat mengarahkan terwawancara agar 

tidak sampai berdusta. 

Wawancara tak terstruktur merupakan yang berbeda dengan yang 

terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan 

informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Wawancara ini sangat 

berbeda dari wawancara terstruktur. Pertanyaan biasanya tidak disusun 

terlebih dahulu, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik 

dari responden  (Moleong, 2002:138-139). 

Dilihat dari pengertian wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur, maka jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur. Karena disini pewawancara yang 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih 

dahulu sebelum diajukan. Pertanyaan yang disusun didasarkan atas 

masalah dalam rancangan penelitian. Wawancara tersebut mengenai 

Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Menopang Penghasilan 

Keluarga Sebuah Analisis Gender pada Buruh Kerajinan Tanduk Kerbau 

dan Sapi di Desa Pucang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.  

Sehingga data yang dapat diungkap adalah hasil dari pertanyaan-

pertanyaan  yang diajukan dalam wawancara dengan perempuan di Desa 
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Pucang yang bekerja sebagai buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi 

yang ada di dalam format wawancara dan data yang diperoleh disimpan 

dalam bentuk catatan. 

2. Metode Pengamatan (Observasi)  

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi 

langsung adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap 

objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer  

berada bersama  objek yang diselidiki. Sedangkan observasi tidak 

langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat 

berlangsungnya sesuatu yang akan diselidiki. 

Adapun observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi 

langsung. Di mana peneliti langsung melakukan observasi ke Desa 

Pucang khususnya di lokasi tempat bekerja buruh kerajinan tanduk 

kerbau dan sapi. 

Dengan demikian, maka hasil observasi dapat diambil suatu 

kesimpulan terhadap apa yang telah diamati sehingga dapat digunakan 

sebagai pembanding antara hasil wawancara yang dilakukan dengan hasil 

pengamatan. Yang kemudian akan terlihat adanya kesesuaian atau tidak.  

3. Metode Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang 
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berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi ini 

dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan penelitian.  

F. Validitas Data 

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat 

kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (Moleong, 

2002:173). 

Untuk menetapkan keabsahan dalam penelitian yaitu dengan 

keikutsertaan penelitian di lapangan, dalam hal ini peneliti ikut terjun ke 

dalam lokasi untuk mempelajari banyak hal mengenai Kedudukan dan Peran 

Perempuan dalam Menopang Penghasilan Keluarga Sebuah Analisis Gender 

pada Buruh Kerajinan Tanduk Kerbau dan Sapi di Desa Pucang Kecamatan 

Secang Kabupaten Magelang guna memperoleh data secara riil. Maka 

perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan 

kepercayaan data yang dikumpulkan (Moleong, 2002:176).  

G. Analisis Gender 

Analisis gender sangat penting khususnya bagi para pengambil 

keputusan dan perencana ditiap sektor. Dengan analisis gender diharapkan 

masalah gender dapat diatasi atau dipersempit yang kemudian program yang 

berwawasan gender dapat diwujudkan.  

Analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara 

sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan 
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mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan 

perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Data terpilah adalah nilai 

dari variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan 

berdasarkan topik bahasan atau hal-hal yang menjadi perhatian. Data 

kualitatif adalah nilai variabel yang tidak terukur dan sering disebut atribut 

(Kementerian,  2004:106). 

Kegiatan Produktif adalah kegiatan yang dilakukan anggota 

masyarakat dalam rangka mencari nafkah. Kegiatan ini disebut juga kegiatan 

ekonomi karena kegiatan ini menghasilkan uang secara langsung. Kegiatan 

reproduktif adalah kegiatan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan dan 

pengembangan serta menjamin kelangsungan sumber daya manusia dan 

biasanya dilakukan dalam keluarga. Kegiatan politik dan sosial budaya 

adalah kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat yang berhubungan 

dengan bidang politik, sosial dan kemasyarakatan dan mencakup penyediaan 

dan pemeliharaan sumber daya yang digunakan oleh setiap orang seperti air, 

sekolah, dan pendidikan, dan lain-lain. Kegiatan ini bisa menghasilkan uang 

dan bisa juga tidak (Kementerian, 2004:107). 

Teknik analisis model Moser terdapat 6 alat yang dipergunakan dalam 

perencanaan untuk semua tingkatan, dari proyek sampai ke perencanaan 

daerah. Keenam alat tersebut adalah: 

1. Identifikasi Peranan Gender (”Tri Peranan”)  

Tri peranan dalam Moser membagi peranan perempuan yang 

berpendapatan rendah ke dalam tiga peranan, yaitu: 

a. Produktif 

b. Reproduktif 

c. Kemasyarakatan atau Kerja Sosial 
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2. Penilaian Kebutuhan Gender 

Perempuan mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda 

dengan laki-laki karena ”tri peranan” mereka sebagai posisi subordinat 

mereka terhadap laki-laki dalam masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan 

tersebut dibedakan ke dalam minat atau kebutuhan praktis gender 

(kebutuhan ini dapat diidentifikasi dengan mudah oleh perempuan dan 

laki-laki karena selalu berhubungan dengan kondisi kehidupan) dan 

strategis gender (kebutuhan strategi dapat mencakup perubahan-

perubahan dalam pembagian kerja gender di mana perempuan melakukan 

pekerjaan yang secara tradisional bukan sebagai pekerjaan perempuan, 

upah yang sama atau setara dan kontrol perempuan atas tubuhnya 

sendiri). 

3. Pendisagregasian (Pemisahan) Kontrol Atas Sumber Daya dan 

Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga (Alokasi Sumber 

Daya Intra-Rumah Tangga dan Kekuasaan dalam Pengambilan 

Keputusan dalam Rumah Tangga) 

Alat ini digunakan untuk menemukan siapa yang mengontrol 

sumber daya dalam rumah tangga, siapa yang mengambil keputusan 

penggunaan sumber daya dan bagaimana keputusan itu dibuat. 

4. Menyeimbangkan Peranan 

Sangat berhubungan dengan bagaimana perempuan mengelola 

keseimbangan antara tugas-tugas produktif, reproduktif, dan 

kemasyarakatan mereka.  

5. Matriks Kebijakan WID (Women In Development) dan GAD 

(Gender And Development) 
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Matriks kebijakan WID dan GAD memberikan suatu kerangka 

untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi pendekatan-pendekatan yang 

sedang (atau dapat) digunakan untuk ditujukan pada tri peranan, serta 

kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategis gender pada perempuan dalam 

proyek dan program. Matriks ini dibedakan ke dalam 5 pendekatan:  

a. Kesejahteraan 

b. Keadilan 

c. Anti-Kemiskinan 

d. Efisiensi 

e. Pemberdayaan 

6. Melibatkan Perempuan, Organisasi Perempuan dalam Penyadaran 

Gender dalam Perencanaan Pembangunan 

Tujuan alat ini untuk memastikan bahwa Kebutuhan Praktis 

Gender (KPG) dan Kebutuhan Strategis Gender (KSG) diidentifikasi dan 

dijamin sebagai kebutuhan-kebutuhan nyata perempuan (Kementerian, 

2004: 112-116). 

Data penelitian ini dianalisis dan diolah dengan menggunakan model 

teknik analisis gender yaitu model Moser. Dari 6 alat model Moser di atas 

yang dipergunakan untuk menganalisis dan mengolah data adalah Identifikasi 

Peranan Gender (”Tri Peranan”), Penilaian Kebutuhan Gender, 

Pendisagregasian (Pemisahan) Kontrol Atas Sumber Daya dan Pengambilan 

Keputusan dalam Rumah Tangga (Alokasi Sumber Daya Intra-Rumah 

Tangga dan Kekuasaan dalam Pengambilan Keputusan dalam Rumah 

Tangga), dan Menyeimbangkan Peranan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Hasil penelitian ini diawali dengan memberikan gambaran umum 

mengenai kondisi Desa Pucang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. 

Gambaran umum ini meliputi letak geografis, luas wilayah, batas desa, 

serta keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Pucang. 

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah 

Desa Pucang secara administratif termasuk dalam wilayah 

Kecamatan Secang Kabupaten Magelang yang terletak diarah utara 

Kabupaten Magelang dengan jarak 4 km dari kantor kecamatan. 

Sedangkan jarak Desa Pucang dari kantor Kabupaten Magelang 

sekitar 40 km. Desa Pucang terdiri dari 6 Dusun (RW) yang terdiri 

dari dusun Karang Wetan, Prayan, Pucang Gunung, Kauman, Pojok 

dan Karang Kulon. Luas wilayah Desa Pucang adalah 158,670 Ha 

dengan batas-batas desa sebagai berikut : 

1) Sebelah Utara : Desa Candisari 

2) Sebelah Selatan : Desa Candiretno 

3) Sebelah Barat : Desa Candisari dan Candiretno 

4) Sebelah Timur : Desa Pirikan dan Sidomulyo 
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b. Keadaan Sosial Ekonomi  

Jumlah Penduduk Desa Pucang pada tahun 2010 memiliki 

720 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 2.720 jiwa 

yang terdiri dari 1401 laki-laki dan 1319 perempuan. Rata-rata setiap 

keluarga terdiri dari lima anggota keluarga dengan komposisi 

penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 1. Klasifikasi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 
Kelompok 

Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

(1) (2) (3) (4) 
0-4 152 137 289 
5-12 223 195 418 
13-18 173 154 327 
19-25 195 190 385 
26-35 203 204 407 
36-45 145 136 281 
46-50 64 64 128 
51-60 121 117 238 
61-75 119 115 234 
>75 6 7 13 

Jumlah 1401 1319 2720 
Sumber : Data Sekunder Monografi Desa Pucang 2010 

Tabel diatas dapat diamati bahwa golongan usia produktif 

atau usia 19 – 60 tahun berjumlah 1.439 jiwa  dan golongan usia 

tidak produktif adalah 1.281 jiwa. Kenyataan ini menunjukkan 

bahwa tenaga kerja yang tersedia di Desa Pucang bisa mengisi 

peluang kerja, sementara itu lapangan kerja yang tersedia sebagian 

besar adalah dibidang kerajinan yaitu kerajinan tanduk kerbau dan 

sapi. Banyak penduduk yang tidak memiliki permodalan sehingga 
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menjadi buruh kerajinan, sedangkan yang memiliki modal kecil 

hanya dapat memasarkan di sekitar Jawa Tengah dan DIY. 

Tingkat pendidikan di Desa Pucang tergolong sudah 

mendekati sedang, hal ini dibuktikan dengan 75 % berpendidikan SD 

dan SLTP namun kebanyakan tidak melanjutkan sampai ke tingkat 

SLTA. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran untuk 

berpendidikan, karena banyak yang beranggapan bahwa pendidikan 

tinggi namun akhirnya menjadi pengangguran juga. Walaupun di 

Desa Pucang sudah tersedia sarana pendidikan seperti PAUD, TK, 

SD, MI dan MTs tetapi semangat belajar sampai tingkat Perguruan 

Tinggi masih kurang. Hal ini disebabkan karena kebanyakan 

penduduk Desa Pucang berekonomi rendah sedangkan biaya 

pendidikan sudah sangat tinggi. Komposisi penduduk Desa Pucang 

berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah 
1. Tamat Akademi/PT 81 
2. Tamat SLTA 610 
3. Tamat SLTP 638 
4. Tamat SD 670 
5. Pendidikan Khusus/Pesantren 105 
 Jumlah 2104 

Sumber : Data Sekunder Monografi Desa Pucang 2010 

Menurut catatan monografi Desa Pucang Tahun 2010 

sebagian besar keluarga di Desa Pucang mempunyai mata 

pencaharian di bidang kerajinan tanduk kerbau dan sapi, namun bagi 

penduduk desa yang tidak bekerja di bidang kerajinan mereka ada 
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yang bekerja sebagai pengusaha jasa, buruh tani, PNS atau ABRI 

dan lain sebagainya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. Komposisi Penduduk Desa Pucang Menurut Mata 
Pencaharian 

No. Mata Pencaharian Jumlah 
1. Petani 206 
2. Buruh Tani/Buruh Bangunan 22 
3. PNS 35 
4. Buruh Pengrajin Industri Rumah Tangga 304 
5. Pedagang Keliling 27 
6. Peternak 137 
7. Montir 9 
8. Dokter Swasta 4 
9. Perawat Swasta 1 
10. Pembantu Rumah Tangga 5 
11. TNI 3 
12. POLRI 2 
13. Pensiunan PNS/TNI/POLRI 25 
14. Pengusaha Kecil Menengah 5 
15. Dukun Kampung Terlatih 1 
16. Jasa Pengobatan Alternatif 2 
17. Karyawan Perusahaan Swasta 11 

 Jumlah 799 
Sumber : Data Sekunder Monografi Desa Pucang 2010 

Tabel 4. Profil Responden  

No. Nama Responden Usia 
1. Ramidah 35 tahun 
2. Asiyah 35 tahun 
3. Wahyuningsih 30 tahun 
4. Sri Hartatik 42 tahun 
5. Rokhayati 43 tahun 
6. Sutiah 40 tahun 
7. Siti Nuruliyah 38 tahun 
8. Rohmah 44 tahun 

Sumber: Hasil Penelitian Pada Buruh Perempuan di Desa Pucang 
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2. Kedudukan Perempuan dalam Menopang Penghasilan Keluarga 

pada Buruh Kerajinan Tanduk Kerbau dan Sapi 

Dalam penelitian ini, dapat ditemukan gambaran mengenai 

kedudukan seorang perempuan dalam suatu rumah tangga. Yang dapat 

digambarkan melalui pengambilan keputusan dan pembagian kerja 

disuatu keluarga tersebut. Pengambilan keputusan baik berkaitan 

mengenai kegiatan produksi, pengeluaran kebutuhan pokok, 

pembentukan keluarga, dan kegiatan sosial dalam masyarakat.   Dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 5. Profil Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga Berkaitan  
Dengan Kegiatan Produksi 

No.  Indikator 
Laki‐laki
(Suami) 

Perempuan
(Istri) 

1. 
2. 
 

Mencari nafkah

Pembelian alat‐alat untuk 
bekerja 

V

V 

V 

V 

Sumber: Hasil Penelitian Pada Buruh Perempuan di Desa Pucang 

 
Pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan produksi baik 

perihal mencari nafkah dan pembelian alat-alat untuk bekerja pada 

keluarga buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi menjadi keputusan 

bersama. Baik suami maupun istri apabila akan bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidup harus atas kesepakatan bersama. Ketika istri 

berkeinginan membantu suami menopang penghasilan keluarga harus 

atas ijin suami, begitu juga sebaliknya. Penduduk Desa Pucang apabila 

bekerja sebagai buruh kerajinan tanduk harus menyediakan alat sendiri. 
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Sehingga alat yang harus disediakan secara langsung atas kesepakatan 

bersama. Misalnya: buruh perempuan yang bekerja membentuk gigi sisir 

membutuhkan alat. Pembelian alat dapat terpenuhi apabila pasangan 

suami istri bersepakat memotong penghasilan mereka untuk pengadaan 

alat. Alat dibeli ditempat tetangga yang sudah biasa merakit. Dengan 

harga Rp. 500.000,-. Keterangan tersebut diperoleh dari Ibu Ramidah. 

“Geh nek kulo kerjo angsal ijin saking bapak.. Alat  geh tumbas, 
ngagem artone bapak”. 

(Saya bekerja seperti ini dapat ijin dari suami. Alat yang 
digunakan untuk bekerja beli sendiri, dana untuk membeli 
menggunakan uang bapak). 

 

Tabel 6. Profil Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga Berkaitan 
      Dengan Pengeluaran Kebutuhan Pokok 

No.  Indikator 
Laki‐laki
(Suami) 

Perempuan
(Istri) 

1. 
 
2. 
 
3. 
4. 
5. 
 
6. 

Makanan yang akan 
dihidangkan 
Pembelian dan perbaikan 
rumah 
Pembelian pakaian 
Biaya pendidikan 
Pembelian peralatan rumah 
tangga 
Perawatan kesehatan 

‐
 
V 
 
V 
V 
V 
 
V 

V 
 
V 
 
V 
V 
V 
 
V 

Sumber: Hasil Penelitian Pada Buruh Perempuan di Desa Pucang 
 

Kebutuhan pokok keluarga bermacam-macam. Berdasarkan hasil 

penelitian, kebutuhan pokok keluarga buruh kerajinan tanduk kerbau dan 

sapi seperti makanan yang akan dihidangkan setiap hari menjadi 

keputusan dari perempuan (istri) sebagai ibu rumah tangga. 
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Dikatakan Ibu Rohmah: 

“Masak wis pasrah, bapakne iku seng penting nang mejo ono”.  
(Masak sudah dipasrahkan, bapak itu yang penting di meja sudah 
ada). 
 

 
Sedangkan untuk pembelian dan perbaikan rumah, pembelian 

pakaian, biaya pendidikan, pembelian peralatan rumah tangga, serta 

perawatan kesehatan keluarga adalah tanggung jawab dan keputusan 

bersama dari suami dan istri. Hal itu dilakukan karena untuk 

menumbuhkan rasa saling menghargai. Selain itu, karena penghasilan 

keluarga berasal dari kedua belah pihak (Lihat tabel 9).   

Tabel 7. Profil Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga Berkaitan 
Dengan Pembentukan Keluarga 

 No.  Indikator 
Laki‐laki
(Suami) 

Perempuan
(Istri) 

1. 
2. 
3. 

Perencanaan jumlah  anak
Jenis dan tempat pendidikan anak 
Pembagian kerja bagi anak‐anak 

V
V 
V 

V 
V 
V 

Sumber: Hasil Penelitian Pada Buruh Perempuan di Desa Pucang 

 
Keluarga buruh kerajinan kerbau dan sapi dalam merencanakan 

jumlah anak mereka dilakukan atas keputusan bersama. Karena jumlah 

anak berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota keluarga. Dengan 

kondisi mereka yang tergolong kurang mampu,  apabila memiliki anak 

yang terlalu banyak maka beban pun akan meningkat. Jumlah anak yang 

sedikit akan mempermudah untuk mendidik dan memberikan semua 

yang terbaik bagi mereka. Agar dapat lebih mudah merencanakan jumlah 

anak para buruh perempuan mengikuti program KB atas kesepakatan 
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suami mereka. Hal itu dilakukan karena melihat kondisi zaman sekarang 

yang serba mahal, baik untuk biaya hidup, pendidikan, dan sebagainya. 

Seperti yang dikatakan Ibu Rohmah: 

“Melu KB, nek ora KB wong saiki opo-opo larang, sekolah 
larang, SD  karo SMP ono BOS, nek SMA kan ora”. 

(Mengikuti program KB masalahnya sekarang apa-apa serba 
mahal, sekolah mahal, SD dan SPM ada BOS, kalau SMA kan 
tidak).  

 
Dengan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai buruh 

kerajinan tanduk, suami dan istri mampu merencanakan jenis dan tempat 

pendidikan anak-anak yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan 

ekonomi mereka. Dalam keluarga buruh kerajinan terdapat pembagian 

kerja bagi anak-anak mereka yang dilakukan oleh bapak (suami) dan ibu 

(istri). Misalnya, dalam keluarga Ibu Rokhayati, anak mereka diajari 

untuk menyapu dan mencuci. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar anak 

tidak malas. 

“Dilatih kon bantu seng kirane iso, ngrewangi seng enteng-
enteng. Kon  nyaponi, seng gede kon ngasahi”. 

(Dilatih untuk membantu yang sekiranya bisa, membantu yang 
ringan-ringan. Disuruh menyapu, yang besar disuruh mencuci). 

 

Tabel 8. Profil Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga Berkaitan 
     Dengan Kegiatan Sosial Dalam Masyarakat 

 No.  Indikator 
Laki‐laki
(Suami) 

Perempuan
(Istri) 

1. 
 
 
2. 
 

Kegiatan sosial di rumah 
(Perencanaan kegiatan, biaya, dan  
tamu yang diundang) 
Kegiatan sosial di luar rumah 
(anggota keluarga yang ikut 
berpartisipasi) 

V
 
 
V 

V 
 
 
V 
 

Sumber: Hasil Penelitian Pada Buruh Perempuan di Desa Pucang 
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Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pucang, pengambilan 

keputusan dalam keluarga buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi 

berkaitan dengan kegiatan sosial dalam masyarakat baik kegiatan sosial 

yang diadakan di dalam rumah seperti selamatan dan juga kegiatan sosial 

yang diikuti di luar rumah (keikutsertaan anggota keluarga dalam 

kegiatan kemasyarakatan) seperti Gotong royong membersihkan 

lingkungan sekitar, PKK, serta Yasinan diputuskan secara bersama-sama.  

Kedudukan buruh perempuan kerajinan tanduk kerbau dan sapi 

dapat dilihat pula dari pembagian kerja dalam rumah tangga mereka. 

Dengan perempuan membantu menopang penghasilan keluarga, maka 

kedudukan mereka dalam pekerjaan rumah tangga adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 9. Profil Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga 

No.  Indikator 
Laki‐laki
(Suami) 

Perempuan
(Istri) 

1. 
2. 
 

Pekerjaan Mencari Nafkah
Pekerjaan Rumah Tangga 

V
‐ 

V 
V 
 

Sumber: Hasil Penelitian Pada Buruh Perempuan di Desa Pucang 

Dengan melihat tabel di atas, dapat digambarkan pembagian kerja 

dalam rumah tangga perempuan yang bekerja sebagai buruh kerajinan 

tanduk kerbau dan sapi. Seperti pendapat Ibu Wahyuningsih bahwa 

pembagian kerja di dalam rumah tangganya mengenai pekerjaan rumah 

tangga memang menjadi tanggung jawab bagi kaum perempuan, laki-laki 

tidak berkewajiban untuk ikut mengerjakan tugas rumah tangga. Suami 
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berkewajiban untuk mencari nafkah. Sedangkan apabila seorang istri 

bekerja, hal itu hanya sebagai penghasilan tambahan. Walaupun begitu 

perempuan (istri) yang bekerja menjadi buruh kerajinan tanduk tetap 

menanggung beban ganda dalam hidup sehari-hari.   

3. Peran Perempuan dalam Menopang Penghasilan Keluarga pada 

Buruh Kerajinan Tanduk Kerbau dan Sapi 

Seorang perempuan (istri) yang bekerja memiliki tiga peranan 

yang harus dilakukan. Tiga peranan tersebut adalah peran Produktif, 

Reproduktif, dan Kemasyarakatan atau Kerja Sosial. Berdasarkan hasil 

penelitian, Peran Produktif dari perempuan yang bekerja sebagai buruh 

kerajinan tanduk kerbau dan sapi dapat dilihat baik dari penghasilan yang 

diperoleh dan jenis pekerjaan. Penghasilan yang diperoleh para buruh 

kerajinan tanduk kerbau dan sapi dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 10. Profil Rata-Rata Penghasilan Buruh Kerajinan Tanduk Dalam  
       Waktu Sehari 

No. Nama Responden 
Laki-laki 
(Suami) 

Perempuan 
(Istri) 

1. Ramidah C B 
2. Asiyah B A 
3. Wahyuningsih B A 
4. Sri Hartatik B B 
5. Rokhayati B A 
6. Sutiah Meninggal A 
7. Siti Nuruliyah C B 
8. Rohmah C B 

Sumber: Hasil Penelitian Pada Buruh Perempuan di Desa Pucang 
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Keterangan: 

A = Rp. 10.000,- s/d Rp. 20.000,- 

B = Rp. 21.000,- s/d Rp. 30.000,- 

C = Rp. 31.000,- s/d Rp. 40.000,- 

 

Berdasarkan tabel di atas, penghasilan sebagai buruh kerajinan 

tanduk kerbau dan sapi, baik laki-laki maupun perempuan berkisar antara 

Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 40.000,-. Dengan waktu bekerja sekitar 

4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) jam setiap harinya. Penghasilan yang 

mereka peroleh tersebut tidak tetap setiap harinya, tergantung kondisi 

badan dan ada barang yang dikerjakan atau tidak.  

Dikatakan Ibu Asiyah: 

“Yo delok walak kondisi badan, nek awake sehat ngemek, nek gek 
ora sehat yo ra ngemek”. 

(Ya lihat kondisi badan, kalau sehat ya bekerja dan kalau sedang 
tidak  enak badan tidak bekerja). 

 
Dengan bekerja dalam waktu yang lama maka akan memperoleh 

penghasilan banyak. Sebab pekerjaan buruh tersebut penghitungannya 

per kodi, semakin banyak yang dikerjakan maka semakin banyak pula 

upah yang diperoleh. Apalagi antara jenis pekerjaan yang satu dengan 

yang lainnya, upahnya berbeda-beda per kodinya. Perempuan yang 

bekerja kebanyakan sebagai penghasilan tambahan karena apabila hanya 

mengandalkan penghasilan suami, maka kebutuhan hidup tidak dapat 

tercukupi. Namun, pada keluarga Ibu Sutiah penghasilan sebagai buruh 

dijadikan pengshasilan pokok dikarenakan suaminya telah meninggal. 

Sehingga penghasilan perempuan (istri) juga menentukan tingkat 
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kesejahteraan keluarga. Penghasilan tersebut dapat diambil para buruh 

setiap 1 minggu sekali, walaupun ada juga yang diambil 1 bulan sekali.  

Dalam pembuatan kerajinan tanduk tersebut, terdapat bermacam-

macam jenis pekerjaan dalam rangka proses pembuatannya, seperti 

menggergaji, mengepres, membentang, mengeblak, dan menghaluskan. 

Bagi jenis pertama, kedua, ketiga, dan keempat biasanya dikerjakan oleh 

laki-laki karena membutuhkan tenaga yang lebih dibandingkan jenis 

kelima. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut:  

 
Tabel 11. Profil Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Oleh Buruh Perempuan 
       Kerajinan Tanduk Kerbau dan Sapi Beserta Suaminya 

No. Nama Laki-laki (Suami) Perempuan (Istri) 
1. Ramidah Buruh Bangunan   

dan Membuat Gigi 
Sisir 

Membuat Gigi Sisir 

2. Asiyah Menggergaji, 
Membentang, 

Mengepres, dan 
Mengeblak 

Menghaluskan 
(Mengamplas dan 

Nggebek) 

3. Wahyuningsih Menggergaji, 
Membentang, 

Mengepres, dan 
Mengeblak

Menghaluskan 
(Mengamplas dan 

Nggebek) 

4. Sri Hartatik Menghaluskan (Matu 
Ijo) 

Menghaluskan 
(Matu Ijo) 

5. Rokhayati Menggergaji, 
Membentang, 

Mengepres, dan 
Mengeblak 

Menghaluskan 
(Mengamplas,Nggeb

ek, dan Matu Ijo) 

6. Sutiah Meninggal Menghaluskan  
(Matu Ijo) 

7. Siti Nuruliyah Pengrajin Mainan 
Anak-Anak 

Menghaluskan 
(Mengamplas dan 

Nggebek) 
8. Rohmah Menggergaji, 

Membentang, 
Mengepres, dan 

Mengeblak 

Menghaluskan 
(Mengamplas dan 

Nggebek) 

Sumber: Hasil Penelitian Pada Buruh Perempuan di Desa Pucang 
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menyediakan air, dan sebagainya). Pekerjaan tersebut tidak tetap di dapat 

setiap hari. Sehingga apabila sedang tidak ada pekerjaan bangunan, maka 

bekerja seperti istrinya membuat gigi sisir. Sedangkan untuk suami Ibu 

Siti Nuruliyah memiliki pekerjaan sebagai pengrajin mainan anak-anak 

(etek-etek). Bahan untuk membuat mainan tersebut dibeli dalam kondisi 

sudah dibubut. Suami ibu Siti Nuruliyah hanya tinggal merangkai 

kemudian di cat sesuai yang diinginkan. Setelah itu di melamit supaya 

mengkilat.Pembelian bahan yang sudah dibubut seharga Rp. 2.500,- per 

kodi, sedangkan setelah menjadi mainan etek-etek di jual dengan harga 

Rp. 3.500,- per buah.    

Untuk mengetahui peran laki-laki dan perempuan pada buruh 

kerajinan tanduk kerbau dan sapi, selain dari peran produktif dapat dilihat 

pula pada peran reproduktifnya. Yang dapat dilihat melalui beberapa 

indikator, seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 12. Profil Peran Reproduktif Buruh Kerajinan Tanduk Kerbau dan     
Sapi Perihal Pengelolaan Keuangan Keluarga 

No.  Indikator 
Laki‐laki 
(Suami) 

Perempuan 
(Istri) 

1. 
2. 
3. 

Uang saku anak

Biaya pendidikan 

Keperluan rumah tangga 

‐

V 

V 

V 

‐ 

V 

Sumber: Hasil Penelitian Pada Buruh Perempuan di Desa Pucang 

 

Peran reproduktif antara laki-laki dan perempuan buruh kerajinan 

tanduk kerbau dan sapi di Desa Pucang mengenai pengelolaan keuangan 
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keluarga berkaitan dengan pemberian uang saku untuk anak  diberikan 

oleh perempuan (istri) sebagai ibu. Sedangkan untuk biaya pendidikan 

dari mulai uang gedung, SPP, pembelian buku pelajaran diberikan oleh 

laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga. Keperluan rumah tangga 

bermacam-macam jenisnya. Di mana dikelola secara bersama-sama 

antara laki-laki dan perempuan seperti, pembelian perabot rumah tangga, 

keperluan menyumbang tetangga atau saudara, dan lain-lain.   

 

 

 

Tabel 13. Profil Peran Reproduktif Buruh Kerajinan Tanduk Kerbau dan 
       Sapi Perihal Pengasuhan Anak 

No.  Indikator 
Laki‐laki 
(Suami) 

Perempuan 
(Istri) 

1. 
2. 
3. 

Memelihara

Mendidik 

Merawat  

V

V 

V 

V 

V 

V 

Sumber: Hasil Penelitian Pada Buruh Perempuan di Desa Pucang 

 

Pengasuhan anak dari keluarga buruh kerajinan tanduk kerbau 

dan sapi, baik memelihara, mendidik, dan merawat menjadi tanggung 

jawab  antara suami dan istri. Memelihara anak baik dari mulai lahir 

sampai sebelum anak tersebut belum menikah. Mendidik anak dilakukan 

secara terus menerus, walaupun dalam hal tersebut anak tidak terlalu 
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dikekang dengan semua aturan yang diberikan oleh orang tua. Anak 

diberikan kesempatan untuk tidak selalu tergantung kepada orang tua, 

hak berpendapat, hak untuk didengarkan dengan tujuan agar anak dapat 

berlatih untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Namun, 

mengenai pilihan agama anak tetap harus menganut kepada orang tua 

karena anak belum memiliki alasan cukup tentang hal tersebut. Di mana 

anak-anak setiap hari mengaji di TPQ, habis dhuhur untuk anak kecil dan 

sore hari untuk anak besar. Di TPQ anak-anak mengaji fasholatan dan 

kitab. Pada waktu malam hari mengaji Al-Quran di rumah Bapak Kyai 

yang dipilihkan oleh orang tua. Para buruh kerajinan tanduk bekerja di 

rumah masing-masing. Hal itu akan mempermudah dalam merawat anak 

mereka.  

 

 

Dikatakan Ibu Rohmah: 

“Gawean iso digowo bali, karo iso resik omah, karo momong 
anak,  luwih kepenak”. 

(Pekerjaan bisa dibawa pulang, sambil bisa bersih-bersih rumah, 
bisa merawat anak, jadi lebih enak). 

  

Merawat anak memang dilakukan secara bersama-sama dalam 

keluarga buruh kerajinan tanduk. Apabila ada anggota keluarga yang 

sakit biasanya diperiksakan ke Puskesmas yang ada di Desa Pucang. 
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Namun, dalam hal pemeriksaan kesehatan anak seperti pergi ke 

Posyandu dilakukan oleh perempuan (istri) yang bekerja sebagai buruh 

kerajinan tanduk. 

Tabel 14. Profil Peran Reproduktif Buruh Kerajinan Tanduk Kerbau dan 
       Sapi Perihal Tugas Rumah 

No.  Indikator 
Laki‐laki 
(Suami) 

Perempuan 
(Istri) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Memasak

Menyetrika 

Membersihkan rumah 

Mencuci  

Pergi berbelanja 

‐

‐ 

V 

‐ 

‐ 

V 

V 

V 

V 

V 

Sumber: Hasil Penelitian Pada Buruh Perempuan di Desa Pucang 

 

Peran reproduktif seorang perempuan yang bekerja sebagai buruh 

kerajinan tanduk kerbau dan sapi, seperti memasak, mencuci, pergi 

berbelanja dikerjakan secara sendirian. Tetapi, bagi pekerjaan rumah 

tersebut lebih ringan karena suami memberikan fasilitas peralatan rumah 

tangga yang bisa meringankan beban kerja. Misalnya, dalam keluarga Ibu 

Sri Hartatik disediakan setrika, magic com dan lain-lain. Namun, untuk 

kegiatan membersihkan rumah tidak sepenuhnya dikerjakan istri saja. 

Ketika hari minggu dalam rumah tangga diadakan bersih-bersih rumah 

secara bersama-sama.  

Peran kemasyarakatan atau kerja sosial yang dilakukan oleh para 

perempuan yang bekerja sebagai buruh kerajinan tanduk bermacam-
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macam, karena pada dasarnya dalam suatu desa pastinya terdapat 

berbagai aktivitas yang melibatkan kaum perempuan. Hal tersebut dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 15. Profil Peran Kemasyarakatan Atau Kerja Sosial Buruh       
 Kerajinan Tanduk Kerbau dan Sapi 

No.  Indikator 
Laki‐laki 
(Suami) 

Perempuan 
(Istri) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

PKK 

Yasinan 

BPD 

Berjanji 

Gotong Royong/Kerja Bakti 

‐

‐ 

‐ 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

Sumber: Hasil Penelitian Pada Buruh Perempuan di Desa Pucang 

 

Kegiatan kemasyarakatan yang diikuti laki-laki (suami) adalah 

Berjanji diadakan di rumah warga secara bergiliran setiap malam Jum’at, 

sedangkan pada waktu bulan Maulud diadakan setiap hari di Masjid 

setelah habis Maghrib. Sedangkan untuk Gotong royong diikuti 

berdasarkan jadwal yang ditentukan oleh Kadus. Perempuan buruh 

kerajinan tanduk ada yang mengikuti PKK, Yasinan, Berjanji, Gotong 

royong (perihal menyiapkan makanan) dan ada juga yang menjadi 

anggota BPD. Mereka mengikuti kegiatan tersebut karena mendapatkan 

ijin dari suaminya. Kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh para 

perempuan ada yang menghasilkan uang dan ada juga yang tidak. Untuk 

kegiatan seperti PKK yang diadakan pertemuan setiap bulan sekali dan 
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Yasinan setiap malam rabu dalam rangka menjalin hubungan baik 

dengan tetangga. Sedangkan menjadi anggota BPD dapat menghasilkan 

uang kira-kira Rp. 500.000,-/tahunnya. Rapat Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) tidak ada jadwal yang pasti. Setiap ada permasalahan yang 

harus dibahas, maka baru akan diadakan rapat.  Selain dapat 

menghasilkan uang, kegiatan kemasyarakatan bertujuan untuk 

berinteraksi atau berhubungan sosial dengan lingkungan sekitar tempat 

tinggal. Dengan melihat peran produktif, reproduktif, dan 

kemasyarakatan yang dilakukan oleh para perempuan buruh kerajinan 

tanduk kerbau dan sapi, maka dapat dilihat bahwa mereka dapat 

menyeimbangkan ketiga peranan tersebut. 

Dikatakan Ibu Wahyuningsih: 

“Nek pun rampungan nembe nyambut gawe, nek yasinan lebar 
maghrib dadi saget mbagi wektu”. 

(Kalau sudah selesai pekerjaan rumah baru mulai bekerja, untuk 
yasinan waktunya setelah maghrib jadi bisa bagi waktu).  

 

4. Faktor-Faktor yang Mendorong Perempuan (Istri) Bekerja Sebagai 

Buruh Kerajinan Tanduk Kerbau dan Sapi 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mendorong perempuan (istri) bekerja sebagai buruh kerajinan tanduk 

kerbau dan sapi disebabkan beberapa faktor yaitu: 

a. Faktor Ekonomi dan Keterampilan 
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Berdasarkan hasil penelitian, kondisi ekonomi para buruh 

perempuan  kerajinan tanduk kerbau dan sapi di Desa Pucang masih 

tergolong kurang tercukupi karena kebanyakan pendapatan suami 

mereka pas-pasan. Sehingga apabila sekadar mengandalkan 

pendapatan suami saja, maka kebutuhan hidup sehari-hari tidak akan 

tercukupi.  

Seperti yang dikatakan Ibu Wahyuningsih:  

“Kagem kebutuhan ekonomi kalih entene gawean niku, 
keterampilan nggeh sagete niku”. 

(Untuk  kebutuhan ekonomi dan karena hanya ada pekerjaan 
itu, serta  yang bisa keterampilan tersebut). 

 

Dikatakan Ibu Rohmah: 

“Iki gawe penghasilan harian, wong rena rene yo nyambut 
gawe angel, nang kene lak wis gampang, gawean iso digowo 
bali, karo iso resik omah,karo momong anak,luwih kepenak”. 

(Ini untuk penghasilan setiap hari, karena ke sana kemari juga 
sulit mencari pekerjaan, kalau pekerjaan ini kan mudah, bisa 
dibawa pulang,  sambil bisa bersih-bersih rumah, bisa 
merawat anak, jadi lebih enak). 

 

Pada dasarnya, sebagian besar pekerjaan pokok dari suami 

mereka adalah sebagai buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi juga 

atau pekerjaannya tidak jauh sebagai buruh juga. Oleh karena itu, 

mereka memutuskan untuk bekerja sebagai buruh kerajinan tanduk 

untuk membantu suami mencukupi kebutuhan. Masalah ekonomi 

yang rendah menjadikan mereka tidak memiliki modal untuk 
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mendirikan usaha. Buruh kerajinan tanduk sebagai pekerjaan yang 

yang mereka pilih karena tidak membutuhkan modal. Mereka hanya 

menggunakan kemampuan fisik atau keterampilan membuat 

kerajinan tanduk saja, sedangkan untuk mendirikan usaha harus 

dengan modal yang banyak. 

 

Dikatakan Ibu Sri Hartatik: 

“Ora  duwe modal dadi juragan, yo masalah modal”. 

(Tidak mempunyai modal sebagai pengusaha kerajinan 
tanduk, ya karena masalah modal usaha).  

 

b. Faktor Pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian, buruh perempuan kerajinan 

tanduk kerbau dan sapi  berpendidikan rendah. Sebagian  dari 

mereka lulusan SD, SMP, dan ada juga yang lulusan SMA. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 16. Profil Tingkat Pendidikan Perempuan Buruh Kerajinan 
Tanduk Beserta Suaminya 

No. Nama Responden Laki-laki 
(Suami) 

Perempuan 
(Istri) 

1. Ramidah SMP SD 

2. Asiyah MAN (SMA) MAN (SMA) 

3. Wahyuningsih SMP SMP 

4. Sri Hartatik MTs (SMP) SD 
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5. Rokhayati PGA (SMA) SMA 

6. Sutiah MTs (SMP) MTs (SMP) 

7. Siti Nuruliyah SD MTs (SMP) 

8. Rohmah SMA SMA 

Sumber: Hasil Penelitian Pada Buruh Perempuan di Desa Pucang 

 

Tingkat pendidikan dapat menentukan seseorang layak 

bekerja di suatu tempat. Dengan mengenyam pendidikan yang 

tinggi, maka akan lebih mudah dan cepat mendapatkan pekerjaan. 

Namun, bagi yang berpendidikan rendah akan sulit untuk mencari 

pekerjaan. Apalagi pada zaman sekarang, persaingan semakin ketat 

dalam mencari pekerjaan. Padahal, tidak dapat dipungkiri bahwa 

suatu rumah tangga sangat membutuhkan penghasilan agar bisa 

mencukupi segala kebutuhan anggota keluarga. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa penduduk Desa Pucang dengan pendidikan 

yang rendah (SD, SMP, dan SMA) para suami dan istri bersama-

sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka tidak 

melihat jenis pekerjaan yang dilakukan, asalkan halal dan tidak 

menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat 

akan mereka tekuni. Karena, menjadi buruh kerajinan tanduk kerbau 

dan sapi tidak menggunakan syarat tingkat pendidikan minimal. Asal 

mereka rajin dan tekun, maka akan dapat diterima dan bisa langsung 

bekerja. Tidak seperti di perusahaan atau instansi pendidikan. 



63 
 

 
 

Perektutan pegawai selalu disertai syarat pendidikan terakhir SMA, 

bahkan ada yang harus mensyaratkan lulusan Sarjana.  

c. Faktor Usia 

Berdasarkan hasil penelitian, faktor usia juga menjadikan 

kendala bagi para perempuan (Istri) di Desa Pucang untuk mencari 

pekerjaan di luar tempat tinggal mereka. Di mana penghasilannya 

dapat melebihi upah dari buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi. 

Hal itu disebabkan karena faktor usia. Seperti yang dikatakan Ibu 

Rohmah (44 tahun): 

“Yo iso golek gawean nang bagian liyo (nang njobo), koyo 
misale nglamar nang pabrik triplek, tapi nonton awake wis 
ora roso wong wis tua”.  

(Ya saya bisa mencari pekerjaan di tempat lain, seperti 
melamar pekerjaan di pabrik triplek, tetapi hal itu tidak 
mungkin karena melihat kondisi badan yang tidak kuat sebab 
sudah tua). 

 

 

 

Dikatakan Ibu Rokhayati: 

 

“Wis tua koyo ngene, awak wis ra roso dek, dadi golek 
gawean seng cedak karo omah wae”. 

(Sudah tua, badan sudah tidak kuat lagi, jadi mencari 
pekerjaan yang dekat dengan rumah saja). 
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Keterangan Ibu Rohmah tersebut menjadi alasan bahwa 

pekerjaan yang dipilih sudah dipertimbangkan secara matang. Begitu 

juga bagi para buruh perempuan yang sudah berusia di atas 40 tahun, 

mereka tidak memiliki tenaga yang kuat seperti usia yang masih 

tergolong muda (dibawah 40 tahun). Untuk bekerja yang lebih berat 

selain karena keadaan fisik yang mendukung, usia juga menjadi 

faktor penentu. Seperti yang dikatakan Ibu Rohmah bahwa dia tidak 

dapat bekerja di pabrik triplek karena harus membutuhkan tenaga 

yang lebih. Sedangkan pekerjaan buruh kerajinan tanduk sangat 

ringan karena bagi peremuan biasanya dapat jenis pekerjaan yaitu 

menghaluskan kerajinan yang sudah jadi baik nggebek atau pun 

matu ijo. 

 

B. Pembahasan 

Pada zaman sekarang kedudukan perempuan tidak lagi selalu di 

bawah laki-laki (subordinat), tetapi kedudukan perempuan dapat dikatakan 

setara atau sama dengan laki-laki.  Kedudukan perempuan setara atau sama 

dengan laki-laki, bahkan kadang-kadang lebih penting dalam periode tertentu 

(Makhfud , 2006:334-335). Hal ini dapat diperkuat  lagi dari bunyi UU No. 1 

Tahun 1974 pada Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “Hak dan kedudukan 

istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan 

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Kedudukan 

perempuan Desa Pucang yang bekerja sebagai buruh kerajinan tanduk kerbau 
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dan sapi dapat dilihat dari tingkat pengambilan keputusan dan pembagian 

kerja dalam rumah tangga.   

Perempuan pada kedudukan atau posisi sebagai pengambil keputusan 

dalam rumah tangga dan masyarakat diperinci menurut empat bidang yaitu 

tingkat keputusan dibidang produksi, pengeluaran dalam kebutuhan pokok , 

pembentukan keluarga, serta di bidang kegiatan sosial sesuai dengan yang ada 

dalam masyarakat. Tingkat keputusan dibidang produksi, pengeluaran dalam 

kebutuhan pokok serta dibidang pembentukan keluarga akan dihubungkan 

dengan tingkat keputusan suami dan istri dalam rumah tangga. Sedangkan 

untuk tingkat keputusan dibidang kegiatan sosial akan dikaitkan dengan 

pengambilan keputusan perempuan dalam masyarakat luas (Pudjiwati, 

1983:221-223). Di Desa Pucang sebagian besar pengambilan keputusan 

dalam rumah tangga mengenai pengambilan keputusan berkaitan dengan 

kegiatan produksi baik perihal mencari nafkah dan pembelian alat-alat untuk 

bekerja pada keluarga buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi menjadi 

keputusan bersama. Baik suami maupun istri apabila akan bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidup harus atas kesepakatan bersama. Mengenai 

pengeluaran kebutuhan pokok keluarga buruh kerajinan tanduk kerbau dan 

sapi seperti makanan yang akan dihidangkan setiap hari menjadi keputusan 

dari perempuan (istri) sebagai ibu rumah tangga dan untuk pembelian dan 

perbaikan rumah, pembelian pakaian, biaya pendidikan, pembelian peralatan 

rumah tangga, serta perawatan kesehatan adalah tanggung jawab dan 

keputusan bersama dari suami dan istri. Pengambilan keputusan mengenai  
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pembentukan keluarga baik perencanaan jumlah  anak, jenis dan tempat 

pendidikan anak dan pembagian kerja bagi anak-anak diputuskan secara 

bersama-sama. Begitu juga dengan kegiatan sosial masyarakat baik yang di 

adakan di dalam maupun luar rumah menjadi keputusan bersama. 

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 31 ayat (3) menyebutkan 

“Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Di Desa Pucang 

dalam lingkup keluarga buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi seorang 

suami menjadi kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Adanya 

anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta 

tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua 

pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. 

Konsekuensinya, banyak perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk 

menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya. Di kalangan keluarga 

miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. 

Terlebih-lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul 

beban kerja ganda (Fakih, 2008:21). Berdasarkan hasil penelitian, perempuan 

yang bekerja sebagai buruh kerajinan tanduk menanggung beban ganda dalam 

hidupnya. Di mana pekerjaan rumah tangga dikerjakan secara sendiri 

disamping mereka juga membantu menopang penghasilan keluarga dengan 

menjadi buruh. Laki-laki (suami) bekerja mencari nafkah sebagai penghasilan 

pokok. Sedangkan perempuan yang bekerja menjadi buruh kerajinan tanduk 

dijadikan penghasilan tambahan saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kedudukan buruh perempuan kerajinan tanduk dalam rumah tangganya masih 
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terdapat ketidakadilan dalam pembagian tugas. Meskipun dalam hal 

pengambilan keputusan laki-laki selalu melibatkan perempuan.  

Peran perempuan dalam keluarga bermacam-macam, diantaranya 

peran produktif (publik), reproduktif (domestik), dan kemasyarakatan. Dari 

perkembangan dalam organisasi ekonomi yang tradisional, terdapat 2 tipe 

peranan, yaitu:  

a. Pola peranan, di mana digambarkan peranan perempuan seluruhnya 

hanya dalam pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan pemeliharaan 

kebutuhan hidup semua anggota keluarga dan rumah tangganya. 

b. Pola peranan, di mana perempuan mempunyai dua peranan, yaitu 

peranan dalam pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan mencari nafkah. 

Bobot dari pekerjaan di bidang nafkah itu berbeda-beda untuk berbagai 

masyarakat (Pudjiwati, 1983:37-38). 

Peran produktif dapat dilihat dari penghasilan yang diperoleh. Dalam 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 pada pasal 4 ayat (1), dinyatakan 

bahwa penghasilan dapat diperoleh dalam bentuk apapun. Di mana 

penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat 

berbentuk gaji, upah, tunjangan dan lain-lain. Hasil penelitian di Desa Pucang 

menyatakan bahwa penghasilan yang diperoleh para buruh kerajinan tanduk 

dalam bentuk upah.  

Penghasilan (pendapatan) dapat digolongkan dalam tiga bentuk, 

diantaranya adalah pendapatan berbentuk uang yang didapat dengan menjual 

hasil-hasil dan jasa-jasa atau dengan bekerja untuk upah dan gaji berupa 
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uang, pendapatan yang diperoleh dengan mempertukarkan barang-barang dan 

jasa-jasa keluarga atau dengan bekerja dengan upah dalam natura, dan 

pendapatan natura terdiri dari barang-barang yang dihasilkan dan jasa-jasa 

yang diberikan untuk keperluan keluarga sendiri (Boserup, 1984:156-157). 

Penghasilan buruh kerajinan tanduk berdasarkan hasil penelitian tergolong 

pendapatan berbentuk uang. Penghasilan baik laki-laki maupun perempuan 

berkisar antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 40.000,-. Dengan waktu 

bekerja 4 sampai dengan 7 jam setiap harinya. Di mana perempuan yang 

bekerja kebanyakan sebagai penghasilan tambahan karena apabila hanya 

mengandalkan penghasilan suami, maka kebutuhan hidup tidak dapat 

tercukupi. Sehingga penghasilan perempuan (istri) juga menentukan tingkat 

kesejahteraan keluarga. Penghasilan tersebut dapat diambil para buruh setiap 

1 minggu sekali, walaupun ada juga yang diambil 1 bulan sekali.  

Selain itu, peran produktif  dilihat dari jenis pekerjaan di bidang 

kerajinan tanduk. Di mana jenisnya terdiri dari menggergaji, mengepres, 

membentang, dan mengeblak dilakukan oleh laki-laki karena membutuhkan 

tenaga yang lebih kuat. Sedangkan untuk menghaluskan kerajinan tanduk 

baik matu ijo, mengamplas, atau nggebek sering dilakukan oleh perempuan. 

Disamping pekerjaannya ringan, proses menghaluskan dibutuhkan 

ketelatenan. Tetapi, ada juga laki-laki yang bekerja sebagai buruh dengan 

jenis pekerjaan yaitu matu ijo. 

Berdasarkan hasil penelitian, peran reproduktif perempuan dapat 

dilihat dari pengelolaan keuangan. Di mana pengelolaan keuangan keluarga 
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buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi selain laki-laki yang mengelola juga 

melibatkan perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga. Menurut Hurlack 

yang dikutip oleh Chabib Thoha, macam-macam pola asuh yang dilakukan 

orang tua dalam keluarga adalah pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan 

pola asuh laisses fire (Mansur, 2005:353-356). Di Desa Pucang pengasuhan 

anak termasuk menggunakan pola asuh demokratis. Hal itu karena terlihat 

bahwa dalam mendidik anak tidak terlalu dikekang dengan semua aturan 

yang diberikan oleh orang tua. Anak diberikan kesempatan untuk tidak selalu 

tergantung kepada orang tua, hak berpendapat, hak untuk didengarkan dengan 

tujuan agar anak dapat berlatih untuk bertanggung jawab terhadap dirinya 

sendiri. Namun, mengenai pilihan agama anak tetap harus menganut kepada 

orang tua karena anak belum memiliki alasan cukup tentang hal tersebut. 

Contohnya saja anak diminta mengaji baik di TPQ maupun di rumah Bapak 

Kyai di Desa Pucang. Pengasuhan anak menjadi tanggung jawab bersama 

karena orang tua pada hakekatnya berkewajiban memelihara, mendidik, dan 

merawat anak mereka agar menjadi manusia yang berguna bagi agama, 

bangsa, dan negara. Begitu juga untuk hal pemeriksaan kesehatan balita ke 

Posyandu biasanya sudah menjadi tanggung jawabnya. Tugas memasak, 

mencuci, menyetrika, dan pekerjaan rumah lainnya dominan dilakukan oleh 

para perempuan.  Pekerjaan rumah yang dikerjakan perempuan secara sendiri 

terasa lebih ringan dikarenakan suami memberikan fasilitas peralatan rumah 

tangga yang bisa meringankan beban kerja. 
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Kegiatan kemasyarakatan yang diikuti oleh buruh perempuan 

kerajinan tanduk yaitu PKK, Yasinan, Berjanji, Gotong royong, dan BPD. 

Sedangkan yang diikuti oleh laki-laki adalah Berjanji dan Gotong royong. 

Perempuan mengikuti kegiatan kemasyarakatan karena mendapatkan ijin dari 

suaminya. Kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh para perempuan ada 

yang menghasilkan uang dan ada juga yang tidak. Untuk kegiatan seperti 

PKK dan Yasinan diikuti dalam rangka untuk menjalin hubungan baik 

dengan tetangga, sedangkan untuk kegiatan BPD dapat menghasilkan uang 

kira-kira Rp. 500.000,-/tahunnya. Selain dapat menghasilkan uang, kegiatan 

kemasyarakatan bertujuan untuk berinteraksi atau berhubungan sosial dengan 

lingkungan sekitar tempat tinggal.  

Dengan melihat peran produktif, reproduktif, dan kemasyarakatan 

atau kerja sosial yang dilakukan oleh para buruh perempuan kerajinan tanduk 

kerbau dan sapi, maka dapat dilihat bahwa mereka dapat menyeimbangkan 

ketiga peranan tersebut. Di samping karena pekerjaan dapat dibawa pulang, 

kegiatan kemasyarakatan yang rutin dalam setiap minggunya dilakukan pada 

waktu malam hari (Yasinan dan Berjanji). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan bekerja sebagai buruh 

kerajinan tanduk kerbau dan sapi yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi dan 

keterampilan, faktor pendidikan, dan faktor usia. Kondisi ekonomi para buruh 

perempuan  kerajinan tanduk kerbau dan sapi di Desa Pucang masih 

tergolong kurang tercukupi karena kebanyakan pendapatan suami mereka 

pas-pasan. Sehingga apabila sekadar mengandalkan pendapatan suami saja, 
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maka kebutuhan hidup sehari-hari tidak akan tercukupi. Masalah ekonomi 

yang rendah menjadikan mereka tidak memiliki modal untuk mendirikan 

usaha. Buruh kerajinan tanduk sebagai pekerjaan yang yang mereka pilih 

karena tidak membutuhkan modal. Mereka hanya menggunakan kemampuan 

fisik atau keterampilan membuat kerajinan tanduk saja. 

Faktor pendidikan yang rendah juga menjadi alasan utama bagi 

kebanyakan perempuan di Desa Pucang yang menjadi buruh kerajinan tanduk 

kerbau dan sapi. Pekerjaan buruh kerajinan tanduk perekrutannya tidak 

menggunakan syarat tingkat pendidikan minimal. Asal mereka rajin dan 

tekun, maka akan dapat diterima dan bisa langsung bekerja. Tidak seperti di 

perusahaan atau instansi pendidikan. Perektutan pegawai selalu disertai syarat 

pendidikan terakhir SMA, bahkan ada yang harus mensyaratkan lulusan 

Sarjana. Faktor usia juga menjadi kendala bagi penduduk Desa Pucang untuk 

bekerja di sektor lain. Bagi perempuan di Desa Pucang yang berusia di atas 

40 tahun akan kesulitan mencari pekerjaan disebabkan karena memasuki usia 

yang berkepala empat  kondisi fisik sudah mulai rapuh . Mereka memilih 

menjadi buruh kerajinan tanduk karena pekerjaannya ringan, karena mereka 

sadar dengan pendidikan yang rendah mereka hanya bisa mendaftar di 

lingkungan pekerjaan  yang harus mengandalkan kekuatan fisik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas mengenai kedudukan dan peran perempuan 

dalam menopang penghasilan keluarga pada buruh kerajinan tanduk kerbau 

dan sapi dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kedudukan perempuan dalam menopang penghasilan keluarga 

pada Buruh Kerajinan Tanduk Kerbau dan Sapi di Desa Pucang 

Kecamatan Secang Kabupaten Magelang 

Buruh perempuan kerajinan tanduk kerbau dan sapi Desa Pucang, 

memiliki kedudukan yang setara atau sama dengan laki-laki. Hal itu 

dapat dilihat dari pengambilan keputusan dalam rumah tangga maupun 

pengambilan keputusan mengenai kegiatan kemasyarakatan seorang laki-

laki (suami) selalu melibatkan perempuan (istri). Namun, dalam hal 

pembagian kerja masih terdapat ketidakadilan. Di mana dalam mencari 

nafkah yang menjadi kewajiban laki-laki (suami), seorang istri membantu 

menopang penghasilan keluarga, tetapi  mengenai pekerjaan rumah 

tangga laki-laki (suami) tidak ikut mengerjakannya. Sehingga buruh 

perempuan kerajinan tanduk menanggung bebas ganda secara sendirian 

dalam hidup sehari-hari. 
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2. Peran perempuan dalam menopang penghasilan keluarga pada 

Buruh Kerajinan Tanduk Kerbau dan Sapi di Desa Pucang 

Kecamatan Secang Kabupaten Magelang 

Perempuan di Desa Pucang yang bekerja sebagai buruh kerajinan 

tanduk kerbau dan sapi memiliki tiga peranan yang dilakukan secara 

seimbang setiap harinya. Pertama, peran produktif dalam hal ini 

perempuan (istri) membantu suami menopang penghasilan keluarga 

dengan bekerja sebagai buruh kerajinan tanduk. Kedua, peran reproduktif 

juga dilakukannya setiap hari. Mereka mengerjakan tugas rumah 

tangganya secara sendiri tanpa dibantu oleh suami. Sehingga mereka 

memiliki beban ganda yang harus ditanggung dalam hidupnya. Ketiga, 

peran dalam kegiatan kemasyarakatan yang mereka ikuti atas ijin suami 

mereka. Kegiatan tersebut diantaranya adalah PKK, Yasinan, Berjanji, 

Gotong royong, dan BPD. Di mana ada yang menghasilkan uang dan ada 

yang tidak.  

3. Faktor-faktor yang mendorong perempuan (Istri) bekerja sebagai 

buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi di Desa Pucang Kecamatan 

Secang Kabupaten Magelang 

Alasan perempuan (istri) di Desa Pucang bekerja sebagai buruh 

kerajinan tanduk disebabkan tiga faktor. Pertama, faktor ekonomi dan 

keterampilan menjadi masalah yang utama. Kondisi ekonomi keluarga 

yang kurang tercukupi dan keterbatasan keterampilan menjadikan mereka 

bekerja sebagai buruh. Kedua, faktor pendidikan yang rendah 
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menjadikan penduduk Desa Pucang sulit mencari pekerjaan. Ketiga, 

faktor usia para buruh yang sudah lanjut (di atas 40 tahun) dengan 

kondisi fisik yang mulai rapuh akan sulit mencari pekerjaan di luar 

lingkungan tempat tinggal. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah: 

1. Bagi perempuan buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi apabila 

diberikan kepercayaan oleh suami untuk mengelola keuangan keluarga 

hendaknya dapat dikelola dengan baik supaya kebutuhan keluarga bisa 

tercukupi. 

2. Perempuan buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi hendaknya dapat 

menyeimbangkan peran produktif, reproduktif, dan kemasyarakatan yang 

menjadi tugas dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan sampai salah satu 

peran tersebut menjadikan tugas yang lain terabaikan.   

3. Bagi laki-laki (suami) buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi hendaknya 

bisa membantu perempuan (istri) menjalankan peran reproduktif. Hal itu 

dilakukan agar perempuan (istri) tidak memikul beban ganda secara 

sendiri.  
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 INSTRUMENT PENELITIAN 

Identitas Informan (Buruh wanita kerajinan tanduk kerbau dan sapi) 
Nama  : 
Alamat  : 
Status  : 
No.  Item Pertanyaan  Essay/Pilihan 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

10. 
 
 
 

11. 
 
 
 

12. 
 
 
 
 
 

Apakah pendidikan terakhir anda? 
 
 
Apakah pekerjaan suami anda? 

 
 

Apakah pendidikan terakhir suami 
Anda? 

 
 

Berapakah penghasilan suami Anda 
setiap harinya? 
 
Mengapa anda bekerja sebagai 
buruh kerajinan tanduk kerbau dan 
sapi? 
Jenis pekerjaan apa yang anda 
lakukan? 
 
Berapa jam anda bekerja setiap hari 
sebagai buruh kerajinan tanduk 
kerbau dan sapi? 
 
Berapakah upah yang anda 
dapatkan setiap hari? 
 
Kapankah anda menerima upah 
(setiap hari/minggu/bulan)? 
 
Apakah pekerjaan anda sebagai 
penghasilan utama ataukah 
penghasilan tambahan? 
 
Apakah penghasilan sebagai buruh 
dapat mempengaruhi tingkat 
kesejahteraan keluarga anda? 
 
Apakah suami anda memberikan 
kepercayaan kepada anda untuk 
mengelola keuangan keluarga? 
(seperti uang saku anak, biaya 
pendidikan, keperluan rumah 
tangga) 

A.Perguruan Tinggi   B.SMA        C.SMP     
D.SD   E. Lainnya:………………………. 
 
A.Perguruan Tinggi   B.SMA        C.SMP     
D.SD   E. Lainnya:………………………. 
 
A. Rp. 10.000,-  B.Rp. 20.000,-     
C. Rp. 30.000,-  D.Rp. 40.000,- 
D. Lainnya:……… 

…………………………………… 
…………………………………… 
 
A.Menggergaji B.Membentang        C. 
Mengepres       D. Menghaluskan E. 
Lainnya:………………………. 
…………………………………… 
 
 
A. Rp. 10.000,-  B.Rp. 20.000,-     
C. Rp. 30.000,-  D.Rp. 40.000,- 
E.  Lainnya:……… 
 
………………………………….. 
 

 
…………………………………… 
 
 
……………………………………. 
……………………………………. 
 
 
 
…………………………………… 
…………………………………… 
 
A. Ya                 B. Tidak 
 C.   Lainnya:……………………. 
 
 
 
 

B. Membentang 
D. Menghaluskan 
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13. 
 
 
 
 

14. 
 
 
 

15. 
 
 
 
 

16. 
 
 

17. 
 
 
 
 

18. 
 
 

19. 
 
 

20. 
 
 
 

21. 
 
 
 

22. 
 
 
 
 

23. 
 
 
 
 

24. 
 
 

25. 
 

Apakah anda dalam mengasuh 
anak dari mulai memelihara, 
mendidik, dan merawat dibantu 
oleh suami anda? 
 
Apabila anak Anda masih balita, 
siapakah yang biasanya membawa 
periksa ke Posyandu? 
 
Apakah setiap hari anda selalu 
memasak, menyapu, mencuci 
pakaian dan lain-lain secara 
sendirian? 
 
Apakah anda diijinkan suami ikut 
kegiatan kemasyarakatan? 
 
Bagaimanakah cara anda 
berinteraksi/berhubungan sosial 
dengan lingkungan 
kerja/lingkungan sekitar anda? 
 
Kegiatan apa yang anda ikuti 
dalam lingkungan masyarakat? 
 
Kegiatan apa yang suami anda ikuti 
dalam lingkungan masyarakat? 

 
Apakah kegiatan kemasyarakatan 
yang anda ikuti menghasilkan uang 
ataukah tidak? 
 
Apakah tanpa anda bekerja, 
kebutuhan pangan keluarga sudah 
terpenuhi? 
 
Apakah peralatan yang ada di 
rumah sudah memudahkan anda 
mengerjakan tugas sebagai ibu 
rumah tangga? 
 
Bagaimanakah dengan tugas anda 
sebagai ibu rumah tangga, apa anda 
kerjakan sendiri ataukah suami ikut 
membantunya? 

 
Apakah anda menanggung beban 
ganda dalam hidup sehari-hari? 
 
Siapakah yang berperan dalam 
pengambilan keputusan yang 

A. Ya                 B. Tidak 
 C.   Lainnya:…………………….. 
 
 

 
A. Ya                 B. Tidak 
C. Lainnya:……………………… 

 
 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
 
 
…………………………………… 
…………………………………… 
 
……………………………………. 
……………………………………. 
 
 
 
…………………………………… 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
…………………………………… 
 
 
…………………………………… 
…………………………………… 
 
 
 
…………………………………… 
…………………………………… 
 
 
 
…………………………………… 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
…………………………………… 
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26. 
 
 
 
 
 

27. 
 
 
 
 
 
 

28. 
 
 
 
 
 
 
 

29. 
 
 
 
 

30. 

berkaitan dengan kegiatan 
produksi?        (seperti mencari 
nafkah dan pembelian alat-alat 
untuk bekerja) 

 
Siapakah yang berperan dalam 
pengambilan keputusan mengenai 
pengeluaran dalam kebutuhan 
pokok? (makanan, rumah, pakaian, 
dll) 
 
Apakah anda diberikan hak oleh 
suami untuk ikut mengambil 
keputusan dalam pembentukan 
keluarga?(Misalnya jumlah anak, 
masalah pendidikan anak, 
pembagian kerja bagi anak) 

 
Apakah suami anda memberikan 
kebebasan kepada anda dalam 
mengambil keputusan yang 
berkaitan dengan kegiatan sosial 
yang ada dalam masyarakat baik 
yang diadakan di dalam dan luar 
rumah? 
 
Apakah anda dapat 
menyeimbangkan antara  tugas 
produktif, reproduktif, dan 
kemasyarakatan secara baik? 
 
Bagaimanakah cara anda dalam 
mengelola keseimbangan ketiga 
peranan tersebut? 

 
 
 
 
 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
 

 
 

A. Ya                 B. Tidak 
C. Lainnya:…………………… 

 
 
 
 
 

…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
 
 
 
 
…………………………………… 
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Teknik Analisis 
Gender 

Alat yang Digunakan untuk 
Menganalisis dan Mengolah 

Data 
Item pertanyaan 

Teknik analisis 
model moser 

a. Identifikasi Peranan 
Gender (”Tri Peranan”) 
• Produktif 

 

 

• Apakah pendidikan 
terakhir anda? 

• Apakah pekerjaan suami 
anda? 

• Apakah pendidikan 
terakhir suami Anda? 

• Berapakah penghasilan 
suami Anda setiap 
harinya? 

• Mengapa anda bekerja 
sebagai buruh kerajinan 
tanduk kerbau dan sapi?  

• Jenis pekerjaan apa yang 
anda lakukan? 

• Berapa jam anda bekerja 
setiap hari sebagai buruh 
kerajinan tanduk kerbau 
dan sapi? 

• Berapakah upah yang 
anda dapatkan setiap 
hari? 

• Kapankah anda menerima 
upah (setiap 
hari/minggu/bulan)? 

• Apakah pekerjaan anda 
sebagai penghasilan 
utama ataukah 
penghasilan tambahan? 

• Apakah penghasilan anda 
sebagai buruh dapat 
mempengaruhi tingkat 
kesejahteraan keluarga 
anda?

• Reproduktif 
 

 

 

 

• Apakah suami anda 
memberikan kepercayaan 
kepada anda untuk 
mengelola keuangan 
keluarga? (seperti uang 
saku anak, biaya 
pendidikan, keperluan 
rumah tangga) 
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• Apakah anda dalam 
mengasuh anak dari mulai 
memelihara, mendidik, 
dan merawat dibantu oleh 
suami anda? 

• Apabila anak Anda masih 
balita, siapakah yang 
biasanya membawa 
periksa ke Posyandu? 

• Apakah setiap hari anda 
selalu memasak, 
menyapu, mencuci 
pakaian dan lain-lain 
secara sendirian?  

• Kemasyarakatan 
atau kerja sosial 

 

• Apakah anda diijinkan 
suami ikut kegiatan 
kemasyarakatan? 

• Bagaimanakah cara anda 
berinteraksi/berhubungan 
sosial dengan lingkungan 
kerja/lingkungan sekitar 
anda? 

• Kegiatan apa yang anda 
ikuti dalam lingkungan 
masyarakat? 

• Kegiatan apa yang suami 
anda ikuti dalam 
lingkungan masyarakat? 

• Apakah kegiatan 
kemasyarakatan yang 
anda ikuti menghasilkan 
uang ataukah tidak? 

  b. Penilaian Kebutuhan 
Gender 
 

• Apakah tanpa anda 
bekerja, kebutuhan 
pangan keluarga sudah 
terpenuhi? 

• Apakah peralatan yang 
ada di rumah sudah 
memudahkan anda 
mengerjakan tugas 
sebagai ibu rumah 
tangga? 

• Bagaimanakah dengan 
tugas anda sebagai ibu 
rumah tangga, apa anda 
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kerjakan sendiri ataukah 
suami ikut 
membantunya? 

• Apakah anda 
menanggung beban ganda 
dalam hidup sehari-hari? 

  c. Pendisagregasian 
(Pemisahan) Kontrol 
Atas Sumber Daya dan 
Pengambilan Keputusan 
dalam Rumah Tangga 
(Alokasi Sumber Daya 
Intra-Rumah Tangga dan 
Kekuasaan dalam 
Pengambilan Keputusan 
dalam Rumah Tangga) 

• Siapakah yang berperan 
dalam pengambilan 
keputusan yang berkaitan 
dengan kegiatan 
produksi?        (seperti 
mencari nafkah dan 
pembelian alat-alat untuk 
bekerja) 

• Siapakah yang berperan 
dalam pengambilan 
keputusan mengenai 
pengeluaran dalam 
kebutuhan pokok? 
(makanan, rumah, 
pakaian, dll) 

• Apakah anda diberikan 
hak oleh suami untuk ikut 
mengambil keputusan 
dalam pembentukan 
keluarga?(Misalnya 
jumlah anak, masalah 
pendidikan anak, 
pembagian kerja bagi 
anak) 

• Apakah suami anda 
memberikan kebebasan 
kepada anda dalam 
mengambil keputusan 
yang berkaitan dengan 
kegiatan sosial yang ada 
dalam masyarakat baik 
yang diadakan di dalam 
dan luar rumah? 

  d. Menyeimbangkan 
Peranan 

• Apakah anda dapat 
menyeimbangkan antara  
tugas produktif, 
reproduktif, dan 
kemasyarakatan secara 
baik? 

• Bagaimanakah cara anda 
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dalam mengelola 
keseimbangan ketiga 
peranan tersebut? 
 

 

Fokus Penelitian  Item Pertanyaan 
1. Kedudukan perempuan dalam 

menopang  penghasilan 
keluarga  pada  Buruh 
Kerajinan Tanduk  Kerbau dan 
Sapi  di  Desa  Pucang 
Kecamatan Secang Kabupaten 
Magelang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Peran  perempuan  dalam 
menopang  penghasilan 
keluarga  pada  Buruh 
Kerajinan Tanduk  Kerbau dan 
Sapi  di  Desa  Pucang 
Kecamatan Secang Kabupaten 
Magelang. 
 

 

 

 

• Siapakah  yang  berperan  dalam  pengambilan 
keputusan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan 
produksi?  (seperti  mencari  nafkah  dan 
pembelian alat‐alat untuk bekerja) 

• Siapakah  yang  berperan  dalam  pengambilan 
keputusan  mengenai  pengeluaran  dalam 
kebutuhan  pokok?  (makanan,  rumah, 
pakaian, dll) 

• Apakah anda diberikan hak oleh suami untuk 
ikut  mengambil  keputusan  dalam 
pembentukan  keluarga?  (Misalnya  jumlah 
anak,  masalah  pendidikan  anak,  pembagian 
kerja bagi anak) 

• Apakah  suami  anda memberikan  kebebasan 
kepada  anda  dalam  mengambil  keputusan 
yang  berkaitan  dengan  kegiatan  sosial  yang 
ada dalam masyarakat baik yang diadakan di 
dalam dan luar rumah? 

• Bagaimanakah dengan tugas anda sebagai ibu 
rumah  tangga,  apa  anda  kerjakan  sendiri 
ataukah suami ikut membantunya? 

• Apakah  anda  menanggung  beban  ganda 
dalam hidup sehari‐hari? 
 

• Apakah pendidikan terakhir anda? 
• Apakah pekerjaan suami anda? 
• Apakah pendidikan terakhir suami Anda? 
• Berapakah  penghasilan  suami  Anda  setiap 

harinya? 
• Jenis pekerjaan apa yang anda lakukan? 
• Berapa  jam  anda bekerja  setiap hari  sebagai 

buruh kerajinan tanduk kerbau dan sapi? 
• Berapakah  upah  yang  anda  dapatkan  setiap 

hari? 
• Kapankah  anda  menerima  upah  (setiap 

hari/minggu/bulan)? 
• Apakah  pekerjaan  anda  sebagai  penghasilan 

utama ataukah penghasilan tambahan? 
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3. Faktor‐faktor  yang 
mendorong  perempuan  (Istri) 
bekerja  sebagai  buruh 
kerajinan  tanduk  kerbau  dan 
sapi  di  Desa  Pucang 
Kecamatan Secang Kabupaten 
Magelang. 

• Apakah  penghasilan  anda  sebagai  buruh 
dapat  mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan 
keluarga anda? 

• Apakah suami anda memberikan kepercayaan 
kepada  anda  untuk  mengelola  keuangan 
keluarga?  (seperti  uang  saku  anak,  biaya 
pendidikan, keperluan rumah tangga) 

• Apakah  anda  dalam  mengasuh  anak  dari 
mulai  memelihara,  mendidik,  dan  merawat 
dibantu oleh suami anda? 

• Apabila  anak  Anda  masih  balita,  siapakah 
yang  biasanya  membawa  periksa  ke 
Posyandu? 

• Apakah  setiap  hari  anda  selalu  memasak, 
menyapu,  mencuci  pakaian  dan  lain‐lain 
secara sendirian? 

• Apakah  anda  diijinkan  suami  ikut  kegiatan 
kemasyarakatan? 

• Bagaimanakah  cara  anda 
berinteraksi/berhubungan  sosial  dengan 
lingkungan kerja/lingkungan sekitar anda? 

• Kegiatan  apa  yang  anda  ikuti  dalam 
lingkungan masyarakat? 

• Kegiatan  apa  yang  suami  anda  ikuti  dalam 
lingkungan masyarakat? 

• Apakah  kegiatan  kemasyarakatan  yang  anda 
ikuti menghasilkan uang ataukah tidak? 

• Apakah  anda dapat menyeimbangkan  antara  
tugas  produktif,  reproduktif,  dan 
kemasyarakatan secara baik? 

• Bagaimanakah  cara  anda  dalam  mengelola 
keseimbangan ketiga peranan tersebut? 

• Apakah  tanpa  anda  bekerja,  kebutuhan 
pangan keluarga sudah terpenuhi? 

• Apakah  peralatan  yang  ada  di  rumah  sudah 
memudahkan  anda  mengerjakan  tugas 
sebagai ibu rumah tangga? 

 

• Mengapa  anda  bekerja  sebagai  buruh 
kerajinan tanduk kerbau dan sapi?  
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FOTO PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ijin Penelitian ke Kantor Kepala Desa Pucang 

Meminta Data Monografi Desa Pucang

Ibu Sri Hartatik Sedang Menghaluskan (Matu Ijo) 
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Ibu Asiyah Sedang Menghaluskan 
(Mengamplas dan Nggebek) 

Ibu Ramidah Sedang Membuat Gigi Sisir

Wawancara Dengan Ibu Rokhayati


