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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak Geografis dan Topografis Lokasi Penelitian 

 Bandungan merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan 

Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berada disebelah selatan Kota 

Semarang, wilayah kaki gunung Ungaran yang kondisi alamnya berupa 

pegunungan berudara sejuk serta pemandangan indah. 

a. Sebelah selatan : Kecamatan Ambarawa 

b. Sebelah utara : Gunung Ungaran 

c. Sebelah barat : Kecamatan Sumowono 

d. Sebelah timur : Kecamatan Bergas 

Kecamatan Bandungan merupakan wilayah dataran dengan ketinggian 

600-1200 mdpl, topografinya bergelombang sampai bergunung. Peta mengenai 

wilayah Kecamatan Bandungan dapat dilihat pada gambar 4.1. 

Gambar 4.1 wilayah Kecamatan bandungan (Sumber: Monografi, 2015) 

 

4.1.2 Tata Guna Tanah 

 Luas keseluruhan Kecamatan Bandungan 8.721,621 ha yang terdiri dari luas 

pekarangan 4.739,473 ha, luas tegal 1.448,980 ha, luas sawah 1.556,070 ha, 

lainnya 101,98 ha, dan luas hutan negara 876,000 ha. Berikut merupakan 

grafikpenggunaan lahan Kecamatan Bandungan: 
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Gambar  4.2. Grafik Tata Guna Tanah Kecamatan Bandungan (Monografi, 2015) 

 

4.1.3 Keadaan Penduduk 

 Keadaan penduduk di Desa Bandungan diperoleh dari data monografi 

Bandungan tahun 2015. Keadaan penduduk didistribusi menurut usia, mata 

pencaharian, dan tingkat pendidikan. 

Dari data monografi Kecamatan Bandungan tahun 2015, keseluruhan 

jumlah penduduk di Kecamatan Bandungan 55.539 jiwa yang terdiri dari laki-laki 

yang berjumlah 28.075, dan perempuan 27.464. Berikut jumlah penduduk dan 

kepadatannya di setiap dusun yang berada di Kecamatan Bandungan. Dari sumber 

data monografi jumlah penduduk di Desa bandungan berjumlah jiwa yang terdiri 

dari 3.563 laki-laki dan 3.503 perempuan. 

  Menurut data monografi wilayah Bandungan tahun 2015, wilayah 

Bandungan yang berada dibawah kaki gunung Ungaran terdiri dari lahan 

persawahan. Mata pencaharian yang paling banyak di daerah tersebut merupakan 

petani dan buruh tani. Uraian mata pencaharian masyarakat Desa Bandungan dapat 

dilihat padaTabel4.4. 
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Tabel4.4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bandungan  
No Mata Pencaharian Jumlah persentase 

1 Pegawai Negeri Sipil 290 0,522 

2 TNI 9 0,016 

3 POLRI 13 0,023 

4 Pegawai Swasta 6.921 12,46 

5 Pensiunan 124 0,223 

6 Pengusaha 8.290 14,926 

7 Buruh Bangunan 2.543 9,980 

8 Pedagang  258 0,464 

9 Buruh Tani 421 0,758 

10 Petani 13.805 24,856 

11 Peternak 5 0,009 

12 Lain-lain 22.910 41,250 

 Jumlah 55.539 100 

Sumber: Monografi Desa Bandungan, 2015 

 

Dijelaskan pada data monografi tahun 2015 bahwa tingkat pendidikan 

terbanyak, masyarakat di Kecamatan Bandungan hanya tamat SD. Pendidikan 

tertinggi D3 dan sarjana keatas hanya sedikit dari keseluruhan warga masyarakat 

di Kecamatan Bandungan. Berikut keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan 

dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel4.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Bandungan 
No  Pendidikan Jumlah Persentase 

1 Tidak sekolah 1.631 23,08 

2 Belum tamat sekolah dasar 1.657 23,45 

3 Tamat sekolah dasar 1.648 23,32 

4 Tamat SLTP 905 12,80 

5 Tamat SLTA 987 13,96 

6 Tamat D3 16 0,22 

7 Sarjana keatas 242 3,42 

 Jumlah 7.066 100 

Sumber: Monografi Desa Bandungan, 2015 

 Pertanian dalam arti luas dibedakan menjadi 5 sub sektor yaitu tanaman 

pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Pada wilayah 

Kecamatan Bandungan sub sektor yang paling dominan merupakan sub sektor 

dari tanaman pangan dan perkebunan. Di wilayah Bandungan komoditas yang 

dominan merupakan sayur-sayuran dan buah. Dominasi komoditas tersebut tidak 

hanya karena banyak diusahakan oleh masyarakat tetapi juga karena wilayah 

bandungan tersebut sangat cocok dan subur ditanami aneka sayuran, buah-buahan 

maupun tanaman hias. Berikut ini merupakan penggunaan lahan di Desa 

Bandungan. 
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Gambar  4.6 Penggunaan lahan di Desa Bandungan  

(Sumber : Monografi Desa Bandungan, 2015) 

 

 Penggunaan lahan di Desa Bandungan paling banyak dijadikan sebagai irigasi 

sederhana yaitu sebesar 37,9%, dan sebagian sebagai irigasi setengah teknis 

sebesar 15,05% dengan jumlah keseluruhan  52,96%. Di Desa Bandungan tidak 

terdapat irigasi teknis dan tadah hujan, pada saat penelitian terjadi. 

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

 Gambaran umum responden merupakan hasil pengamatan dari data primer 

yang dipeoleh dari hasil wawancara dengan wanita tani yang bekerja sebagai 

buruh gendong maupun wanita tani saja. pada gambaran umum yang akan di 

jelaskan terdiri dari identitas responden mengenai usia, tingkat pendidikan, lama 

bekerja sebagai buruh gendong maupun wanita tani, luas lahan yang dimiliki. 

Jumlah sampel yang di teliti sebanyak 60 yang terdiri dari 30 istri petani yang 

bekerja sebagai buruh gendong dan 30 wanita tani. 

 

4.2.1 Usia Responden  

 Usia responden yang dimakasud dalam hal ini, adalah usia pada saat 

penelitian dilakukan. Berikut distribusi responden buruh gendong dan wanita tani 

menurut usia dapat dilihat pada Tabel4.7. 
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Tabel4.7 Perbandingan Usia Responden 

Sumber: Data primer (2015) 

Keterangan : 
**

) berbeda nyata pada taraf signifikasi 95% 

 Berdasarkan distribusi usia pada tabel di atas didapatkan hasil 0,035 yang 

secara statistik terdapat perbedaan nyata antara usia wanita tani yang bekerja 

sampingan sebagai buruh gendong dan wanita tani saja, karena berada dibawah 

sig 0,05. Untuk wanita tani yang bekerja sampingan sebagai buruh gendong dan 

yang berwanita tani saja lebih didominasi usia 20-50 tahun. Usia pada buruh 

gendong tidak berpengaruh terhadap berat beban yang digendong oleh buruh 

gendong. Dapatnya tua ataupun muda usia mereka, berat beban yang di gendong 

sama saja antara yang tua dan muda. 

Berdasarkan penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa tingkat partisipasi 

kerja mula mula meningkat sesuai dengan pertambahan usia, kemudian menurun 

lagi menjelang usia pensiun (usia tua). Peningkatan tingkat partisipasi kerja 

sejalan dengan pertambahan usia ini pada dasarnya dipengaruhi oleh dua hal. 

Pertama, semakin tinggi tingkat usia maka semakin kecil proporsi penduduk yang 

bersekolah sehingga tingkat partisipasi kerja pada kelompok usia dewasa lebih 

besar dari kelompok usia yang lebih muda. Kedua, semakin tua seseorang maka 

tanggung jawabnya terhadap keluarga menjadi semakin besar sehingga tingkat 

partisipasi kerja menjadi lebih besar (Khaafidh 2013). 

 

4.2.2 Tingkat Pendidikan 

 Pendidikan merupakan suatu hal yang sejak dahulu menjadi tolok ukur 

keberhasilan seseorang dalam kehidupan dimasa depan. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang maka semakin tinggi jabatan yang diperoleh dalam 

pekerjaannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin banyak 

waktu yang disediakan untuk bekerja, sehingga akan meningkatkan partisipasi 

kerja (Khaafidh 2013). Keluaga petani maupun keluarga buruh tani dan buruh 

Usia (tahun) Buruh gendong Wanita tani 

Jumlah Persentase (%) Jumlah Persentase (%) 

<50 21 70 16 53,34 

51-71 9 30 7 23,33 

>71 0 0 7 23,33 

Jumlah 30 100 30 100 

Rata-rata usia  45 tahun  52tahun  

Uji beda 0,035
** 
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gendong identik dengan orang yang mempunyai pendidikan rendah. Hal ini 

disebabkan oleh orang tua dijaman dahulu khususnya di daerah pedesaan kurang 

sadar akan pentingnya pendidikan, maupun kurangnya kemampuan mereka dalam 

hal biaya untuk menyekolahkan anaknya. 

 Di Kecamatan Bandungan sendiri pada saat ini mereka menyatakan bahwa 

pendidikan ini penting. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya anak-anak wanita 

tani maupun buruh gendong yang mengenyam pendidikan sampai dengan 

perguruan tinggi maupun sekolah menengah kejuruan. Berikut merupakan 

gambaran tingkat pendidikan responden buruh gendong dan wanita tani dilihat 

pada Tabel4.8 

 

Tabel4.8 Tingkat Pendidikan Responden 
Pendidikan Buruh gendong Wanita tani 

Jumlah Persentase (%) Jumlah    Persentase (%) 

Tidak sekolah 7 23,33% 2 6,67% 

Tamat SD 19 63,33% 25 83,33% 

Tamat SMP 4 13,33% 3 10,00% 

Jumlah 30 100 30 100 

Rata-rata 4,7 (SD)  5,9 (SD) 

Uji beda 0,000**
 

Sumber: Data primer (2015) 

Keterangan: berbeda nyata pada taraf signifikasi 95% 

 

Berdasarkan distribusi tingkat pendidikan di atas dapat diketahui bahwa 

jumlah berbeda nyata pada tingkat pendidikan antar wanita tani yang bekerja 

sampingan sebagai buruh gendong dan yang hanya berwanita tani saja. dapat 

dilihat pada wanita tani yang bekerja sampingan sebagai buruh gendong di 

dominasi lulus sekolah dasar 19 orang (63,33%). Berbeda dengan yang hanya 

berwanita tani saja yang mempunyai lulusan sekolah dasar 25 orang (83.33%) 

yang berarti pada wanita tani yang bekerja sampingan sebagai buruh gendong dan 

yang hanya berwanita tani saja memiliki tingkat pendidikan yang tidak jauh beda. 

Menurut (Khaafid,2013)Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin 

banyak waktu yang disediakan untuk bekerja, sehingga akan meningkatkan 

partisipasi kerja. 

Perempuan yang bekerja sebagai buruh gendong rata-rata memiliki latar 

belakang pendidikan yang sama. Tidak bersekolah dan tidak tamat SD, karena 

memang bekerja sebagai buruh gendong tidak memerlukan pendidikan yang 
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tinggi dan keterampilan khusus. Faktor inilah yang mendukung terserapnya tenaga 

kerja yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi khususnya kaum 

perempuan.Sama halnya dengan yang bekerja sebagai wanita tani saja mereka 

juga bahkan ada yang tidak bersekolah. 

 

4.2.3 Jumlah Anak 

 Pada penelitian ini motivasi pemilihan pekerjaan wanita tani disebabkan oleh 

jumlah anak yang dimiliki. Selanjutnya untuk mengetahui lebih lengkap tentang 

jumlah anak responden akan di uraikan pada Tabel4.9  

 

Tabel4.9 Perbandingan jumlah anak wanita tani dan buruh gendong 

Jumlah anak (orang) 

buruh gendong wanita tani 

Jumlah 
Persentase 

(%) 
jumlah Persentase (%) 

1-4 27 90 26 86,67 

5-8 2 6,67 3 10 

9-12 2 3,33 1 3,33 

 30 100 30 100 

Rata-rata 2,63 orang  2,93 orang 

Uji beda 0,759
ns

 

Sumber: Data Primer (2015) 

Keterangan: 
ns

) tidak berbeda nyata pada taraf signifikasi 95% 

 

Berdasarkan distribusi jumlah anak dapat diketahui bahwa terdapat jumlah 

yang tidak berbeda pada tingkat pendidikan antara wanita tani yang bekerja 

sampingan sebagai buruh gendong dan wanita tani. Dapat dilihat bahwa pada 

wanita tani yang bekerja sampingan sebagai buruh gendong didominasi oleh 

jumlah anak 1-4 orang anak yaitu sebanyak 27 orang (90%). Sedangkan pada 

wanita tani saja berjumlah 26 orang (86.67%). Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pada wanita tani yang bekerja sampingan sebagai buruh gendong dan wanita tani 

saja memiliki jumlah anak yang tidak jauh berbeda. Hal ini sejalan dengan 

penuturan ibu Rukayah   

“karena semakin besar jumlah anak maka semakin besar biaya 

yang dikeluarkan oleh buruh gendong. Oleh sebab itu mereka 

merangkap pekerjaan sebagai buruh gendong agar dapat 

memenuhi kebutuhan sehari hari keluarga maupun anaknya”. 

(Sumber: wawancara 2015) 
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4.2.4 Lama Bekerja 

Lama bekerja pada seseorang dapatanya akan menentukan semakin 

terdapata pula seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Lama bekerja adalah 

lama waktu untuk melakukan suatu kegiatan atau lama waktu seseorang sudah 

bekerja (Tim penyusun KBBI (2010). Menurut Ranupandoyo dan Saud (2005), 

Semakin lama seseorang bekerja pada suatu organisasi maka semakin 

berpengalaman orang tersebut sehingga kecakapan bekerjanya semakin baik.  

Begitu juga dengan wanita tani yang bekerja sebagai buruh gendong. Mereka juga 

sudah terdapata dengan perannya yang bermotivasi dan mengurus pekerjaan 

rumahnya. Tabel 4.10 menunjukkan perbandingan persentase lama bekerja pada 

buruh gendong dan wanita tani 

Tabel4.10 Perbandingan persentase lama bekerja wanita tani dan buruh gendong 

Lama bekerja 

(tahun) 

buruh gendong wanita tani 

Jumlah 
Persentase 

(%) 
Jumlah Persentase (%) 

0-31 30 100 17 56,67 

32-62 0  10 33,33 

63-93 0  3 10,00 

 30 100 30 100 

Rata-rata 13,90 tahun 32,67 tahun 

Uji beda 0,001
** 

Sumber: Data Primer (2015) 

Keterangan: 
**

) berbeda nyata pada taraf signifikasi 95% 

 

 Berdasarkan distribusi lama bekerja pada Tabel di atas di dapatkan hasil 

0,001 yang secara statistikterdapat perbedaan nyata antara wanita tani yang 

bekerja sampingan sebagai buruh gendong dan wanita tani saja karena dibawah 

sig 0.05. Untuk wanita tani yang bekerja sampingan sebagai buruh gendong 

didominasi lama bekerja 0-31 tahun (100%), sedangkan pada wanita tani saja 0-31 

tahun berjumlah 17 orang (56.67%). Dengan melihat lama bekerja diatas, maka 

dapat dikatakan sebagian besar responden sudah lama bekerja dalam bidang 

tersebut. 

 

4.2.5 Luas Lahan Yang Dimiliki 

Luas lahan adalah faktor yang menyebabkan seorang wanita tani mempunyai 

pekerjaan sampingan sebagai buruh gendong atau bermultiperan. Dapatnya wanita 
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tani yang memiliki lahan yang relatif kecil mereka mempunyai pekerjaan 

sambilan diantaranya sebagai buruh gendong di pasar wisata Bandungan yang 

merupakan paguyuban pada daerah tersebut. Menurut keterangan ketua 

paguyuban buruh gendong ceria ibu.Gik “mereka dapatanya bekerja menjadi 

buruh gendong karena mengisi waktu luang disaat menunggu musim 

panen”.Perbandingan luas lahan buruh gendong dan wanita tani, dapat dilihat 

pada Tabel4.11 berikut: 

 

Tabel4.11 Perbandingan kepemilikan lahan buruh gendong dan wanita tani 

Luas lahan (m
2
) 

buruh gendong wanita tani 

Jumlah 
Persentase 

(%) 
Jumlah Persentase (%) 

<2500 15 50 11 36,67 

2500-5000 9 30 9 30,00 

>5000 6 20 10 33,33 

 30 100 30 100 

Rata-rata 3431,70 m
2
 3959,73 m

2 

Uji beda 0,818
ns 

Sumber: Data Primer (2015) 

Keteranga: 
ns

) tidak berbeda nyata pada taraf signifikasi 95% 

Berdasarkan distribusi luas lahan yang dimiliki di atas dapat diketahui 

terdapat jumlah yang tidak berbeda nyata pada luas lahan yang dimiliki oleh 

wanita tani yang bekerja sampingan sebagai buruh gendong dan wanita tani saja. 

Pada data di atas dapat dilihat bahwa wanita tani yang bekerja sampingan sebagai 

buruh gendong di dominasi oleh luas lahan kurang dari 2500 m
2 

(50%). 

Sedangkan pada wanita tani didominasi oleh luas lahan yang sama sebesar 

(36%). Hal ini berarti pada wanita tani yang bekerja sampingan sebagai buruh 

gendong dan yang hanya berwanita tani saja memiliki luas lahan yang tidak jauh 

beda. 

  

4.3 Motivasi Pemilihan Pekerjaan 

Keputusan individu untuk bekerja ditentukan oleh motivasi individu 

tersebut, motivasi individu untuk berpartisipasi dalam sektor yang diinginkan di 

golongkan dalam dua tipe. Tipe pertama demand-pull motivation yang merupakan 

motivasi untuk mendiversifikasi pekerjaan, berkaitan denga upah dan perbedaan 

risiko dari masing-masing pekerjaan. Sedangkan tipe kedua adalah distress-push 
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motivation yaitu motivasi yang berkaitan dengan ketidakcukupan pendapatan 

yang diterima dan ketiadaan peluang untuk kelancaran konsumsi dan produksi, 

seperti kredit dan asuransi (Davis, 2003). 

Dalam menentukan jenis pekerjaan motivasi wanita tani yang bekerja 

sebagai buruh gendong antara lain: kedapataan turun temurun, untuk mengisi 

waktu luang, ikut-ikutan, supaya banyak teman. Berikut merupakan persentase 

motivasi bermultiperan dapat dilihat patda Tabel4.12. 

 

Tabel4.12 Persentase Motivasi pemilihan pekerjaan  

Faktor pendorong pemilihan 

pekerjaan 

Buruh gendong Wanita tani 

jumlah 
Persentase 

(%) 
Jumlah 

Persentase 

(%) 

1.Kedapataan turun temurun 3 10% 24 80% 

2.mengisi waktu luang untuk 

menambah pendapatan 
16 53,33% 4 13,33% 

3. ikut ikutan 9 30% 2 6,67% 

4. supaya banyak teman 2 6,67% 0 0 

5.Membantu perekonomian suami 
21 70% 0 0 

6. Himpitan ekonomi 7 23,33% 0 0 

7. Bosan  hanya sebagai wanita 

tani 
2 6,67% 0 0 

Sumber: Data Primer (2015) 

Tabeldiatas merupakan motivasi wanita tani yang bekerja sebagai buruh 

gendong. Mereka bermotivasi pemilihan pekerjaan tersebut dikarenakan untuk 

mengisi waktu luang. Seperti yang dipaparkan oleh ibu Gik : 

“ mereka bekerja sebagai buruh gendong di Paguyuban Ceria ini untuk 

mengisi waktu luang saat menunggu panen. Dapatanya mereka bekerja 

saat selesai pekerjaan merawat tanaman maupun mengurus suami dan 

anaknya. Pada saat menunggu panen dapatanya mereka bermotivasi  

untuk bekerja sebagai buruh gendong karena ingin membantu 

perekonomian suami”. 

Salah seorang buruh gendong yang bernama Ibu Rukayah menyatakan  

” mboten saget nak naming ngandelke dados petani, dados tani niku 

ngeh kalian nunggu mongso panen. Dadose kangge nunggu wektu luang 



 
 

26 
 

mending kerjo ting paguyuban. Supados pas nunggu mongsone panen 

kulo kalian rencang-rencang tetep angsal penghasilan kagem nyukupi 

kebutuhan”. 

tidak dapat hanya saja mengandalkan pertanian, karena harus 

menunggu masa panen sehingga untuk waktu luang kami mending 

bekerja dipaguyuban, sehingga pada masa menunggu panen kami 

mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan. (Sumber: 

wawancara 2015) 

Kemampuan untuk berpartisipasi dalam wadah yang sudah disediakan oleh 

daerah Bandungan yaitu paguyuban buruh gendong ceria terkait dengan rumah 

tangga atau kegiatan orang-orang yang berada di Kecamatan Bandungan tidak 

sama. Buruh gendong tidak berada di bawah naungan Pasar Bandungan tetapi 

mereka berada dibawah naungan LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat 

Kecamatan). LKMK adalah wadah yang dibentuk untuk masyarakat sebagai mitra 

perangkat daerah Kecamatan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.  

Di Kecamatan Bandungan LKMK mengurus segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kepariwisataan yang sedang dalam proses pembangunan di 

Bandungan, seperti ojek, mobil sewaan, pedagang kaki lima, parkir, kios 

pedagang, dan termasuk buruh gendong di dalamnya. Mereka tergabung dalam 

kelompok sadar wisata atau yang disingkat 47pokdarwis CERIA (Cerah Elok 

Rapi Aman). Paguyuban ini dipimpin oleh bapak Edy perangkat Desa yang 

menangani tentang pasar. Mengingat Bandungan merupakan tempat wisata maka 

di bentuklah paguyuban ini untuk memberi pekerjaan untuk masyarakat setempat. 

Pokdarwis CERIA terbentuk pada tanggal 1 Juni 2011. Tindakan yang dilakukan 

oleh LKMK terhadap buruh gendong yaitu dengan memberikan pinjaman untuk 

pembelian seragam.Pengembalian pinjaman itu dilakukan secara angsuran, jadi 

tidak memberatkan para buruh gendong. 

Anggota keseluruhan dari buruh gendong berjenis kelamin perempuan. 

Kebanyakan buruh gendong perempuan berasal dari Dusun Bandungan seperti 

dari Dusun Mendongan, Dusun Ploso, Dusun Kaliwinong dan Dusun Brongkol. 

Untuk menjadi anggota paguyuban buruh gendong mereka harus membayar biaya 
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keanggotaan sebesar Rp. 70.000, biaya tersebu digunakan untuk membuat kartu 

tanda anggota dan seragam. Seragam yang digunakan berupa rompi bewarna 

orange dankaos lengan panjang berwarna ungu. 

Paguyuban buruh gendong ini dapatnya berkumpul pada hari Jumat Kliwon. 

Kegiatannya adalah kerja bakti membersihkan lingkungan pasar wisata 

Bandungan yang dimulai pukul 07.00 pagi kemudian dilanjutkan evaluasi dan 

monitoring apa saja dan keluhan apa saja saat bekerja yang dipimpin oleh ketua 

paguyuban (mbak.Gik). Kegiatan terakhir yang dilakukan adalah membayar 

“jimpitan”.Jimpitan adalah semacam iuran wajib yang harus dibayar setiap 

pertemuan kemudian jimpitan itu digunakan juga untuk simpan pinjam antar 

buruh gendong. Jika ada buruh gendong yang akan meminjam uang dari uang 

hasiljimpitan tersebut. Uang jimpitan yang di kumpulkan perorang sebesar Rp. 

5.000 dan untuk buruh gendong yang tidak datang pada hari Jumat Kliwon 

membayar Rp.10.000, maka dari itu setiap hari Jumat Kliwon di wajibkan untuk 

berangkat. Dalam monitoring pada buruh gendong dapatanya mereka membahas 

tentang keluhan dalam bekerja sebagai buruh gendong, dan nantinya akan 

ditanggapi oleh ketua paguyuban dan kepala Desa Bandungan 

Motivasi wanita tani tetap menjadi wanita tani saja. Sebagian mereka 

bermotivasi hanya berwanita tani saja karena kedapataan turun temurun,dan 

mereka sudah senang hanya berwanita tani saja. pekerjaan turun temurun menjadi 

wanita tani memang sudah merakyat dikalangan warga pedesaan terutama di Desa 

Bandungan yang wilayahnya sebagian besar adalah lahan persawahan. 

Seperti yang dinyatakan oleh Prihtanti dan Kristianingsih (2007) bahwa 

Pekerjaan orang tua menjadi motivasi lain yang banyak disebutkan menjadi 

pertimbangan dalam menekuni pekerjaan utama subjek. Berdasarkan analisis 

karakteristik subjek wanita tani yang memilih bekerja di sector pertanian, orang 

tuanya bekerja pula sebagai petani, hal ini menunjukkan adanya pengaruh tradisi 

turun menurun suatu pekerjaan. 
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4.4 Dampak Peran Ganda Wanita Tani Yang Bekerja Sampingan Sebagai 

Buruh Gendong 

  Pada zaman sekarang ini wanita terlibat dalam ranah produktif untuk 

bekerja. Sementara itu beda sekali dengan jaman dahulu bahwa wanita tidak di 

perbolehkan untuk bekerja. Semua pekerjaan sekarang ini semuanya melibatkan 

perempuan. Dalam hal agama, politik, sosial, ekonomi. Meskipun demikian 

banyak hal yang masih membatasi perempuan dalam pekerjaannya. Perempuan 

masih saja terbelenggu dengan budaya, mitos dan jauh dari kata kompetensi yang 

sehat di ranah produktif. Banyak anggapan perempuan yang bekerja di ranah 

produktif akan lebih kesulitan mengambil kebijakan ketimbang laki-laki, 

sekalipun kompetensinya melampaui laki-laki. Begitu pula dari sisi agama, 

perempuan pemimpin hingga saat ini masih dianggap tabu dan menyalahi kodrat 

(Rahayu, 2015). Berikut ini adalah perbandingan dampak peran ganda dapat di 

lihat pada Tabel4.13 dan 4.14 

Tabel4.13 Dampak peran ganda wanita tani  
Dampak peran ganda Buruh gendong  Wanita tani 

jumlah Persentase Jumlah Persentase  

1. Dampak sosial:     

a. Masih dapat 

mengikuti kegiatan 

sosial 

10 33,33% 30 100% 

b. Tidak dapat 

mengikuti kegiatan 

sosial 

20 67,67% 0 0 

2. Dampak fisik : 
  

  

a. Capek 22 73,33% 13 56,67% 

b. Biasa saja 8 26,67% 17 36% 

3. Dampak untuk keluarga: 
  

  

a. Tidak  dapat 

melakukan 

pekerjaan rumah 

18 60% 11 36,67% 

b. Tidak dapat 

berkumpul dengan 

keluarga 

5 16,67% 9 30% 

c. Tidak dapat 

mengurus anak 

7 23,33 10 33,33% 

Sumber: Data Primer (2015) 

Pada Tabel di atas menunjukan bahwa dampak dari peran ganda wanita 

tani yang bekerja sebagai buruh gendong meliputi dampak sosial dampak fisik 

dan dampak terhadap keluarga. Dampak sosial yang di timbulkan dari peran 
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ganda tersebut adalah para buruh gendong sebagian besar tidak dapat mengikuti 

kegiatan sosial di Desa. Menurut hasil wawancara mendalam yang ditanyakan 

kepada ibu Rukayah menyatakan bahwa 

 

“ Amargi kulo kerjone nyambi, nggeh dadi tani nggih dadi buroh 

dadose nggih kulo mboten saget nderek srawung ting kampong”. 

Karena saya berkerja menjadi wanita tani dan buruh gendong, jadi 

saya tidak dapat mengikuti kegiatan di Desa. (Sumber: wawancara 

2015) 

 

Buruh gendong yang masih mempunyai anak balita dapatanya dititipkan 

kepada orang tua atau sodara mereka yang dirumah. Ini sejalan dengan yang 

dikatakan ibu.Walmiah 

 

“Menawi gadah putro dapatane ngeh di titipke kalian sedulur 

utawi simboke kulo. Mangkih nak sampun wangsul saking mburoh 

nggih kulo openi kiyambak. Amargi kulo kerjo niki nggeh kagem 

nyekapi kebutuhan keluarga sedanten “. 

Seumpama punya anak ya saya titipkan dengan keluarga atau ibu 

saya. Nanti setelah saya pulang baru saya urus sendiri anak saya. 

Karena saya bekerja sebagai buruh gendong ini ya buat mencukupi 

kebutuhan semua keluarga. (Sumber: wawancara 2015) 

 

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa dampak dari peran ganda 

istri petani yang bekerja sebagai buruh gendong di ataranya 33,33% dapat 

mengikuti kegiatan sosial dan 67,67% yakni 20 0rang tidak dapat mengikuti 

kegiatan sosial di Desanya. Sedangkan pada wanita tani 100% yakni 30 orang 

dapat mengikuti kegiatan sosial di Desa. Kegiatan sosial di Desa tersebut meliputi 

kegiatan ibu-ibu yakni arisan, kumpulan PKK, membaca surat yasin (yasinan).  

 Pada dampak fisik yang di timbulkan dari peran ganda sebagai buruh 

gendong 22 orang atau 73,33% dari 30 orang merasakan kecapekan stelah bekerja 
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dan sisanya sebesar 26,67% tidak merasakan kecapekan atau dapata saja karena 

sudah terdapata bekerja seperti itu. Seperti yang di katakana oleh ibu Kotinah  

 

“yo wajare nok nek kerjo iku mesti kesel, mboh awake mboh 

pikire. Nak awak ki lumrahe mesti kesel opo meneh nek akeh 

ngendong. Nek koyo aku wis biasa wae nok nek kerjo ngendong. 

Maune pas iseh anyar yo ngrasakke kesel, naming amargo saiki 

wis biasa ngendong awake ra patio kesel. Mung nek lagi ra 

penak awake kui gek kesel tenan”. 

 

(ya wajar kalau bekerja itu capek, entah capek badan (fisik) atau 

pikiran. Kalau badan itu wajarnya pasti capek apalagi kalau 

kebanyakan menggendong. Tadinya pas masih baru bekerja 

saya capek, tetapi karena sekarang sudah biasa menggendong 

badan tidak capek. tapi kalau lagi tidak enak badan barulah 

merasa capek banget). (Sumber: wawancara 2015) 

 

 Dampak dari peran ganda terhadap keluarga seperti kurang waktu berkumpul 

bersama keluarga, masih dapat mengerjakan pekerjaan rumahnya dan tidak dapat 

mengurus anak sepenuhnya. Dari 30 responden 60% buruh gendong masih dapat 

mengerjakan pekerjaan rumahnya, 16,67% masih dapat meluangkan waktu untuk 

keluarganya dan 23,33% masih dapat mengurus anaknya.  

 Kebanyakan dari buruh gendong anak mereka yang masih berusia dini 

dititipkan kepada orang tua mereka. Kurangnya waktu untuk keluarga dan tidak 

dapat mengerjakan pekerjaan rumahnya disebabkan karena pekerjaan sebagai 

buruh gendong dikerjakan tidak menentu, dan dapat sampai harus lembur ketika 

pengunjung pasar wisata bandungan banyak.  

 Dapatanya yang digendong oleh buruh meliputi sayur dan buah-buahan, 

makanan, tanaman hias, karena pada dasarnya pasar wisata Bandungan ini 

menjual oleh-oleh khas Bandungan.  Pada jam kerja dapatanya para buruh 

gendong beristirahat disela-sela pekerjaan mereka. Ibu Rukayah menjelaskan 

bahwa pada saat tamunya sedikit dan tidak ramai buruh gendong yang sedang 
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tidak dapat tamu untuk jasa gendongnya mereka beristirahat, dan selalu 

bergantian. Tetapi pada saat weekend  mereka terus bekerja menawarkan jasa 

gendongnya. 

 Pada jam kerja buruh gendong mempunyai jam kerja yang relatif lama. 

Karena pada jam 08.00 atau setelah mereka membantu pekerjaan suaminya dan 

mengurus rumah barulah mereka berangkat untuk bekerja. Dan pada jam 17.00 

atau bahkan sampai pukul 19.00 buruh gendong pulang dari pekerjaannya 

tersebut. Tetapijam kerja pada buruh gendong ini tidak ada kesepakatan tetapi 

mereka menentukan sendiri mereka akan bekerja jam berapa. Tetapi pada saat 

jum’at kliwon sudah ada kesepakatan jam 07.00 harus sudah hadir untuk 

mengikuti evaluasi dan membersihkan pasar setiap hari jum’at kliwon. Pada jam 

istirahatnyapun tidak menentu seperti yang di katakana oleh ibu Rukayah: 

“ kami hanya istirahat jika tamunya kosong dan sedikit. Tetapi jika 

tamunya banyak atau setiap weekend kami lebih baik 

menggendong dari pada istirahat karena sayang kalau waktunya 

kalau utuk istirahat karena pemasukan di hari tersebut lebih besar 

dari pada hari dapatanya”. (Sumber: wawancara 2015) 

  Oleh sebab itu permasalahan atau dampak yang terjadi pada buruh gendong 

adalah kebanyakan dari mereka mengeluh sering kecapekan karena pekerjaannya 

yang melelahkan dan membutuhkan tenaga yang besar. Menurut Prihtanti dan 

Kristianingsih (2007), Masalah yang mungkin akan muncul sebagai akibat dari 

kondisi diatas dapat beberapa konflik dan bahkan mungkin berupa stres. Hasil 

wawancara mencatat berbagai konflik rumah tangga yang dapat menjadi bahan 

pertengkaran dengan suami, antara lain masalah penghasilan yang tidak cukup, 

masalah anak, kecapekan, kesalahpahaman masalah pekerjaan dan kecemburuan. 

 

4.5 Hubungan Antara Karakteristik Istri Petani Dengan Keputusan 

Memilih Pekerjaan Sebagai Buruh Gendong 

 Dalam motivasi pemilihan pekerjaan sebagai buruh gendong wanita tani 

memiliki berbagai faktor yang mendorongnya seperti usia, pendidikan, jumlah 
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anak dan luas lahan yang dimiliki. Berikut ini merupakan nilai korelasi antara 

motivasi pemilihan pekerjaan berdasarkan faktor sosial ekonomi responden: 

 

Tabel4.14 Analisis Korelasi Karakteristik Wanita Tani Dengan Keputusan 

Pemilihan Pekerjaan Sampingan  

Variabel Nilai korelasi Nilai sig. Kesimpulan 

Usia 0,868** 0,00 
Ada hubungan singnifikan 

yang sangat kuat  

Pendidikan 0,889** 0,00 
Ada hubungan singnifikan 

yang Sangat kuat 

Jumlah anak 0,779** 0,00 
Ada hubungan singnifikan 

yang Kuat 

Luas lahan yang 

dimiliki 
0,463** 0,00 

Ada hubungan singnifikan 

yang Rendah 

 Sumber; analisis data primer, 2015 

Keterangan: **) signifikan pada taraf 99% (sig 0,01) 

1. Korelasi antara keputusan pemilihan pekerjaan dengan usia 

 Berdasarkan hasil komputasi SPSS nilai korelasi pada data statistik di atas 

pada taraf kepercayaan 99%, nilai p =0,00, dimana nilai tersebut < 0,01 sehingga 

H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia 

responden dengan keputusan pemilihan pekerjaan dengan arah yang positif 

dengan nilai rs (nilai korelasi) 0,868. Nilai rs positif menunjukkan terdapat 

hubungan searah antara variabel usia dengan keputusan pemilihan pekerjaan, 

dimana semakin tinggi usia wanita tani maka akan semakin tinggi motivasi wanita 

tani memilih pekerjaan sebagai wanita tani saja, demikian juga sebaliknya.  

 Menurut pemaparan pada wawancara dengan wanita tani yang bekerja 

sampingan sebagai buruh gendong, Ibu Tutik 

“kerjo ngendong ki abot mbak kadang kekeselen banget awake 

nganti loro. Soyo tuwo kan soyo abot mbak rasane nek ngendong. 

Yo nek misale sesok wis tuwo mending kerjo ning sawah wae, sing 

ora patek ngrekoso nek ning sawah mbak. Sing ngendong ben di 

genteni karo sing enom”. 

“Pekerjaan menggendong itu berat mbak, terkadang kecapekan 

sampek badan sakit semua. Semakin tua akan semakin berat 

rasanya untuk menggendong. ya misalkan nantinya saya sudah tua 
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saya mau bekerja di ladang saja (menjadi petani). Biar pekerjaan 

menggendong digantikan dengan yang muda”. 

(Sumber: wawancara 2015) 

 

 Peningkatan tingkat partisipasi kerja sejalan dengan pertambahan usia ini pada 

dasarnya dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, semakin tinggi tingkat usia maka 

semakin kecil proporsi penduduk yang bersekolah sehingga tingkat partisipasi 

kerja pada kelompok usia dewasa lebih besar dari kelompok usia yang lebih 

muda. Kedua, semakin tua seseorang maka tanggung jawabnya terhadap keluarga 

menjadi semakin besar sehingga tingkat partisipasi kerja menjadi lebih besar. 

Seperti yang di katakana beberapa ahli berikut. Simanjuntak (2005), Sikap 

seseorang dalam pekerjaan merupakan dasar dalam pemilihan suatu pekerjaan. 

Sikap seseorang terhadap pekerjaan dalam hubungannya dengan lingkungan kerja 

yang terdiri dari pemimpin dan kepemimpinan, suasana kerja, waktu dan jam 

kerja cukup penting untuk diamati. 

 Keadaan seperti ini tidak saja cukup mempengaruhi kualita pekerjaan yang 

dilakukan oleh orang yang bersangkutan tetapi juga sikap dalam mengahadapi 

masa pensuin yang akan datang. Pada saat seseorang berusia lanjut terdapat satu 

motivasi untuk tetap meneruskan pekerjaannya atau tidak, karena setiap orang 

memiliki pemikiran yang berbeda. Sedangkan menurut Masloch (1982) dalam 

Tuti (2003:24) 

Pekerja lebih muda cenderung mengalami ketidakberdayaan yang lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan pekerja yang lebih tua. Hal dapat tejadi 

dikarenakan pekerja yang lebih muda cenderung rendah pengalaman kerjanya jika 

dibandingkan dengan pekerja yang lebih tua, ataupun disebabkan karena faktor 

lain seperti pekerja yang lebih tua lebih stabil, lebih matang, mempunyai 

pandangan yang lebih seimbang terhadap kehidupan sehingga tidak mudah 

mengalami tekanan mental atau ketidakberdayaan dalam pekerjaan. 

Tingkat Partisipasi Kerja (TPK) atau juga sering disebut sebagai Labour 

Partisipation Rate (LFPR) yang terdapat dalam suatu kelompok penduduk adalah 

perbandingan angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok 

yang sama. Dengan kata lain TPK adalah jumlah angkatan kerja dibagi 
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dengan  jumlah tenaga kerja dalam kelompok yang sama. Payaman (2011), 

menyatakan bahwa ”TPK mula-mula meningkat sesuai dengan pertambahan usia, 

kemudian menurun kembali menjelang usia pensiun atau usia tua”. Peningkatan 

TPK sesuai dengan pertambahan usia dipengaruhi oleh dua hal yaitu: a) Jika 

semakin tinggi tingkat usia, maka akan semakin kecil proporsi penduduk yang 

bersekolah, sehingga TPK pada kelompok usia dewasa lebih besar daripada TPK 

pada kelompok usia yang lebih muda. b) Jika semakin tua usia seseorang maka 

tanggung jawabnya terhadap keluarga akan semakin besar. 

Tingkat Partisipasi Kerja (TPK) atau juga sering disebut sebagai Labour 

Partisipation Rate (LFPR) yang terdapat dalam suatu kelompok penduduk adalah 

perbandingan angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok 

yang sama. Dengan kata lain TPK adalah jumlah angkatan kerja dibagi 

dengan  jumlah tenaga kerja dalam kelompok yang sama. Payaman (1985:37) 

menyatakan bahwa ”TPK mula-mula meningkat sesuai dengan pertambahan usia, 

kemudian menurun kembali menjelang usia pensiun atau usia tua”. Peningkatan 

TPK sesuai dengan pertambahan usia dipengaruhi oleh dua hal yaitu: a) Jika 

semakin tinggi tingkat usia, maka akan semakin kecil proporsi penduduk yang 

bersekolah, sehingga TPK pada kelompok usia dewasa lebih besar daripada TPK 

pada kelompok usia yang lebih muda. b) Jika semakin tua usia seseorang maka 

tanggung jawabnya terhadap keluarga akan semakin besar. 

 

2. Korelasi motivasi pemilihan pekerjaan dengan pendidikan 

Berdasarkan hasil komputasi SPSS nilai korelasi pada Tabel4.14, pada taraf 

kepercayaan 99%,nilai p= 0,00<0,01 sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa 

ada hubungan antara pendidikan dengan keputusan pemilihan pekerjaan dengan 

arah yang positif, dimana nilai rs 0,889. Nilai rs menunjukkan bahwa semakin 

tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi keputusan mereka memilih pekerjaan 

sebagai wanita tani, demikian juga sebaliknya. 

 Menurut Khaafidh 2013, Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan 

semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja, sehingga akan 

meningkatkan partisipasi kerja. Selain itu individu yang memiliki tingkat 

pendidikan rendah sangat terbatas untuk mengakses pekerjaan pada kegiatan 
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diluar sektor pertanian, sehingga akan cenderung mendorong individu untuk 

bekerja pada kegiatan pertanian maupun pekerjaan sampingan yang tidak 

memerlukan keterampilan dibidang pendidikan, dapat di lihat pada gambar 

berikut: 

 
Sumber: wawancara 2015 

   

Ada pula yang berpendapat, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin 

banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. Terutama bagi para wanita, dengan 

semakin tinggi pendidikan, kecenderungan untuk bekerja semakin besar, Adi 

(2010). Pendidikan masyarakat mempengaruhi jenis pekerjaan yang diperoleh. 

Faktor ekonomi pada masyarakat juga berperan penting, karena banyak 

masyarakat dibawah usia yang telah bekerja untuk membantu memenuhi 

kebutuhan mereka. Faktor ekonomi yang rendah juga membuat banyak anak usia 

sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Pendidikan yang rendah 

membuat masyarakat tersebut mendapat pekerjaan di sektor buruh. 

 

3. Korelasi  antara motivasi pemilihan pekerjaan dengan jumlah anak 

 Berdasarkan hasil komputasi pada Tabe l4.14 pada taraf kepercayaan 

99%,nilai signifikansi p= 0,00<0,01 sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara jumlah anak dengan keputusan pemilihan 

pekerjaan responden dengan arah yang positif dimana nilai rs 0,779. Nilai rs 

positif menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah anak maka akan semakin 

tinggi keputusan mereka memilih pekerjaan sebagai wanita tani, demikian juga 

sebaliknya. Menurut hasil wawancara yang dilakukan Ibu Rukayah mengatakan  

67% 

33% 

bekerja sebagai buruh gendong memiliki keahlian 
khusus? 

tidak memiliki
keahlian khusus

memiliki keahlian
khusus
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“kulo niku kerjo dados tani kalian samben dados buroh gendong 

kagem nyukupi kebutuhan. Waune kulo niku kerjo ting warung 

daharan, nanging amargi kulo gadah putro banjur kerjo ting 

mriku mboten nyekapi kulo ngeh pados kerjo liyo dados buruh 

gendong. Alhamdulillah ngih nak kulo buroh gendong hasilipun 

lumayan kagem kebutuhan putro”. 

Saya itu bekerja sebagai wanita tani dan memiliki sambilan 

sebagai buruh gendong untuk mencukupi kebutuhan. Tadinya saya 

bekerja di warung makan, tetapi hasil yang di dapat tidak 

mencukupi. Lantas saya beralih mencari pekerjaan sebagai buruh 

gendong. Alhamdulillah bekerja sebagai buruh gendong hasilnya 

lumayan dan dapat di gunakan untuk kebutuhan anak.  

(Sumber: wawancara 2015) 

Sedangkan yang dikatakan oleh Ibu Suparti  

“jane mono mbak penak dadi tani, naming yo mergo kebutuhan ra 

ono pilihan liyo mbak. Nek misale dadi tani kan sawahe cedak 

omah dadi ora kapiran ngurus omah lan ngurus anak”. 

Sebetulnya mbak, lebih enak jadi petani tetapi karena kebutuhan 

tidak ada pilihan lain mbak. Kalau misalkan jadi petani kan sawah 

deket dari rumah, jadi tidak kerepotan mengurus rumah. (Sumber: 

wawancara 2015) 

 Dapat dikatakan bahwa jumlah tanggungan atau jumlah anak dapat 

berpengaruh terhadap keputusan wanita untuk bekerja. Menurut Setyowati (2013), 

Bagaimana suatu rumah tangga mengatur siapa yang bersekolah, bekerja, dan 

mengurus rumah tangga bergantung pada jumlah tanggungan keluarga yang 

bersangkutan. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga, maka semakin tinggi 

pula probabilitas perempuan yang telah menikah untuk bekerja. 

 

4. Korelasi antara motivasi pemilihan pekerjaan dengan  luas lahan yang 

dimiliki 

 Berdasarkan hasil komputasi pada Tabel 4.14 pada taraf kepercayaan 99%, 

nilai signifikansi p= 0,00 <0,01 sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa ada 
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hubungan yang signifikan antara luas lahan yang dimiliki dengan kpeputusan 

pemilihan pekerjaan dengan arah yang positif dimana nilai rs 0,463. Nilai rs 

menunjukkan bahwa semakin tinggi luas lahan yang dimiliki maka akan semakin 

tinggi keputusan mereka memilih pekerjaan sebagai wanita tani, demikian juga 

sebaliknya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh paparan Ibu Mukini 

 

“ kulo gadah kebon mbak naming sekedik wong kalih wong tuwone 

kulo sampun dibagi-bagi. Nek anamung ngandelke tani nggeh 

mboten cukup kebutuhanne wong soyo suwe soyo akeh mbak. Lhek 

kebone yo ciut, saumpomo kebone ombo yo luwih kepenak tani 

mbak, ora usah mburoh. Tani ki kepenak ora melu uwong, wong 

weke dhewe”  

“saya punya kebun mbak, tapi sedikit soalnya sudah di bagi-bagi 

oleh orang tua saya. Kalau hanya mengandalkan petani ya tidak 

cukup  karena kebutuhan seseorang semakin lama semakin banyak. 

Kebun saya juga kecil, misalkan kebun saya luas lebih enak 

menjadi petani mbak, tidak usah menjadi buruh. Petani itu enak 

karena bekerja tidak ikut orang dan milik sendiri”. 

(Sumber: wawancara 2015) 

 

 Menurut penelitian Khaafidh 2013 menyatakan bahwa Kepemilikan lahan 

pertanian oleh individu akan cenderung mendorong individu tersebut untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan pertanian. Sejalan dengan penelitian khaafidh, 

penelitian dari Prihtanti dan Kristianingsih (2007) petani di Desa cenderung 

merupakan petani pemilik, sehingga  bapak dan ibu tani menjadi lebih tinggi 

dalam mengelola luas lahan yang dimiliki (walaupun sempit). Menurut penelitian 

lain dari (Elisabet, 2009) yang menyatakan luas lahan berpengaruh pada pekerjaan 

yang berarti semakin luas lahan maka curahan tenaga kerja wanita pada 

usahataninya semakin besar. 

 

 

 


