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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional adalah 

pertumbuhan ekonomi yang dapat mempercepat pertumbuhan kesempatan kerja, 

sehingga pembangunan bidang ekonomi merupakan bidang yang paling penting 

untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan rakyat. Bidang ekonomi 

menjadi dinamisator perubahan yaitu berjalan di muka dan menggerakkan 

perkembangan bidang-bidang lain. 

 

Berdasarkan data BPS pada tahun 2007, sebagian besar penduduk Indonesia 

masih mengandalkan perekonomian di bidang pertanian, di mana masih sekitar 44 

persen penduduk Indonesia bekerja pada sektor tersebut. Oleh karena itu sektor 

pertanian masih mendapatkan prioritas dalam pengalokasian anggaran 

pembangunan. Namun dalam proses pertumbuhan secara keseluruhan, peranan di 

sektor ini semakin merosot, terutama dalam hal kesempatan kerja. Sehingga 

kesempatan kerja berpindah dari sektor pertanian ke luar pertanian. Faktor penting 

lain yang berada dibalik pergeseran stuktur perekonomian adalah pertumbuhan 

sektor industri. 

 

Menurut BPS (1996 : vii) Sektor industri mencakup industri besar (jumlah tenaga 

kerja 100 orang ke atas), industri sedang atau menengah (jumlah tenaga kerja 
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antara 20-99 orang), industri kecil (jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang), usaha 

kerajinan rumah tangga atau kerajinan rakyat (jumlah tenaga kerjanya kurang dari 

5 orang) 

 

Aspek terpenting yang melekat pada industri kecil dan industri rumah tangga 

adalah kedua industri ini besar peranannya dalam mengatasi persoalan kemiskinan 

di Indonesia. Industri kecil dan rumah tangga merupakan salah satu bentuk 

industri yang paling banyak terdapat di pedesaan. Tumbuhnya sektor baru di 

pedesaan, yaitu kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga merupakan salah 

satu potensi penting dalam sistem  perekonomian pedesaan sekaligus sebagai 

alternatif bagi pemecahan masalah kurangnya kesempatan kerja di pedesaan, 

terutama di sektor pertanian yang semakin surut. Disamping berperan dalam 

penyediaan lapangan kerja, industri kecil dan industri rumah tangga juga berperan 

meningkatkan ekonomi masyarakat.  

 

Salah satu industri kerajinan rumah tangga adalah industri kerajinan kain songket. 

Kain songket adalah kain yang biasanya dipakai atau dikenakan sebagai pembalut 

bagian bawah pakaian wanita. Biasanya kain songket ini berteman dengan 

kemban atau selendang. Kain songket biasanya dipakai pada waktu tertentu pada 

saat perayaan pernikahan. Kain songket merupakan kain warisan tradisional dari 

nenek moyang masyarakat Sumatera Selatan. Bahan baku kain songket ada 

berbagai jenis benang seperti benang sutra, benang emas atau perak dan bahan 

pewarna. Benang emas yang dipakai ada tiga jenis, yaitu benang emas cabutan, 

benang emas sartibi dan benang emas bangkok. Proses pembuatan kain songket 

meliputi mencelup benang, sebelum dicelup benang perlu dibersihkan lalu 
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dimasukan ke dalam pewarna, benang kemudiannya dikeringkan dan dililit 

dengan mengunakan alat berupa pemutar rahat, proses selanjutnya yaitu membuat 

benang loseng yang diregang di alat penenun, benang digulung dengan 

mengunakan sekeping papan loseng. Setelah itu mengait benang, benang 

dimasukan ke dalam gigi atau sikat jentera, dua urat benang loseng di kaitkan 

melalui setiap calah gigi jentera. Selanjutnya mengarak benang, karak dibuat 

dengan benang lain yang digulung. Benang loseng berangka genap dan ganjil 

akan diangkat turun naik secara berselang seli ketika menenun, selanjutnya 

menyongket benang, proses ini dilakukan menggunakan alat yang sebut lidi 

dengan menyongketkan benang loseng sebanyak tiga atau lima lembar sebelum 

diikat melalui proses ikat butang, baru setelah itu menenun dengan cara 

mengunakan alat torak yang diisi dengan benang pakan atau benang emas, 

dimasukkan ke kiri dan kanan di celah benang loseng mengikut corak yang 

ditentukan hingga menjadi sekeping kain. Kain yang sudah siap ini dipotong 

mengikuti ukuran.  

 

Tenaga kerja pada usaha kerajinan kain songket ini adalah tenaga kerja wanita 

yang mayoritas ibu rumah tangga. Menurut Edy Bastari (1996 : 19) tugas pokok 

seorang ibu rumah tangga adalah memelihara rumah tangganya, mengatur, 

berusaha dengan sepenuh hati agar keluarga sebagai sendi masyarakat akan 

berdiri dengan tegak, megah, aman, tentram, dan sejahtera hidup berdampingan di 

dalam kehidupan masyarakat ramai. Pekerjaan menenun songket yang dilakukan 

oleh ibu rumah tangga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga 

guna memenuhi pengeluaran hidup anggota rumah tangga. 

 



 4 

Kain songket merupakan salah satu icon Kota Palembang selain dari Jembatan 

Ampera, Sungai Musi dan makananya seperti pempek, model dan tekwan. Kain 

Songket Palembang merupakan salah satu buah tangan yang dapat dibawah dari 

Kota Palembang. Di Kecamatan Tanjung Batu ada 4 desa penghasil kain songket, 

keempat Desa itu adalah Desa Tanjung Laut, Desa Tanjung Pinang 1, Desa 

Tanjung Pinang 2 dan Desa Limbang Jaya. Pekerjaan menenun bagi masyarakat 

di Kecamatan Tanjung Batu merupakan pekerjaan yang turun temurun diwariskan 

oleh orang-orang terdahulu. 

 

Di Desa Tanjung Pinang 1 terdapat 124 orang ibu rumah tangga yang bekerja 

sebagai pengrajin kain songket. Ibu rumah tangga pengrajin kain songket tidak 

menggunakan modal sendiri. Ibu rumah tangga pengrajin kain songket melakukan 

pekerjaan menenunnya dengan mengambil upahan dari pemilik modal atau 

pemasok kain songket, namun apa bila pengrajin tidak menerima upahan dari 

pemasok kain songket, pengrajin akan tetap melakukan pekerjaan menenunnya 

dengan cara mengutang benang pada pihak lain, dan setelah kain songket terjual, 

pengrajin baru melunasi hutangnya. Biasanya pengrajin menjual kain songket 

pada pemasok atau konsumen dan pedagang perantara datang langsung ke 

pengrajin tersebut. Para pengrajin kain songket tidak hanya mengambil upahan 

dari satu orang pemasok kain songket saja. Kain songket yang sudah terkumpul 

dari beberapa orang pengrajin akan dibawah oleh pemasok kain songket ke Kota 

Palembang untuk di jual di toko dan ada juga pemasok yang membawa kain 

songket Palembang ke luar wilayah Sumatera Selatan untuk dijual. 
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Ibu rumah tangga pengrajin kain songket selalu melakukan pekerjaan menenunya 

dari pagi hingga sore disela tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan 

menenun dilakukan oleh pengrajin kain songket di rumah masing-masing, upah 

yang pengrajin terima berdasarkan tiap potong kain songket yang terdiri dari satu 

helai kain songket dan satu helai selendang. Lama pembuatan kain songket 

beraneka ragam tergantung dengan motif dan jenis kainnya, pembuatan satu 

potong kain songket ada yang memakan waktu empat hari, lima hari, satu minggu 

bahkan ada yang dua minggu, namun rata-rata satu minggu. Upah yang pengrajin 

terima juga beraneka ragam tergantung dengan motif dan kerumitan pembutan 

kain songketnya, upah setiap potong kain songket berkisar antara Rp.100.000,00 

sampai Rp 350.000,00. Berikut adalah gambaran perolehan kain songket perbulan 

dengan besar pendapatannya. 

 

Tabel 1 Banyaknya songket yang dihasilkan dalam satu bulan dan besarnya 

pendapatan yang diterima oleh ibu rumah tangga dalam satu bulan di 

Desa Tanjung Pinang 1 Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun 2008. 

No. Nama Banyaknya songket yang 

dihasilkan dalam 1 bulan 

Pendapatan 

(Rp)/ bulan 

1. Rusmini  5 650.000 

2. Atok 6 750.000 

3. Faida 5 700.000 

4. Mina 5 700.000 

5. Asma 4 600.000 

6. Sana 3 900.000 

7 Subai 4 550.000 

8. Mahiro 4 800.000 

9. Dila 4 600.000 

10. Mariyam 3 700.000 
Sumber : Wawancara dengan Ibu Rumah Tangga pengrajin kain songket  

di Desa Tanjung Pinang 1, Maret 2008. 

 

Melihat bahwa ibu rumah tangga mempunyai semangat dan kesempatan besar 

untuk bekerja dalam mendapatkan dan menambah penghasilan atau pendapatan 
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rumah tangga guna memenuhi pengeluaran hidup anggota rumah tangga. Keadaan 

seperti ini mendorong penulis untuk mengadakan penelitian tentang “ Sumbangan 

pendapatan ibu rumah tangga pengrajin kain songket terhadap total pendapatn 

rumah tangga di Desa Tanjung Pinang 1 Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten 

Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan tahun 2008 ”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat muncul beberapa masalah yang dapat di 

identifikasi yaitu sebagai berikut : 

1.   Belum diketahui pendapatan rumah tangga.  

2.   Belum diketahui pemenuhan kebutuhan pokok minimum rumah tangga. 

3.   Belum diketahui pendapatan kepala rumah tangga. 

4.   Belum diketahui pendapatan ibu rumah tangga pengrajin kain songket. 

5.  Belum diketahui besarnya pengeluaran rumah tangga. 

6.  Belum diketahui besarnya sumbangan pendapatan ibu rumah tangga pengrajin 

kain songket terhadap total pendapatan rumah tangga. 

7. Belum diketahui besarnya sumbangan pendapatan ibu rumah tangga pengrajin 

kain songket terhadap kepala rumah tangga. 

 

C. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka dibuat rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 
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1.   Berapa besar sumbangan pendapatan ibu rumah tangga pengrajin kain songket 

terhadap total pendapatan rumah tangga di Desa Tanjung Pinang 1 Kecamatan 

Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008? 

2.  Berapa besar pengeluaran rumah tangga, pengrajin kain songket di Desa 

Tanjung Pinang 1 Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir tahun 2008 ? 

3.  Apakah kebutuhan pokok minimum rumah tangga pengrajin kain songket di 

Desa Tanjung Pinang 1 Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 

2008 terpenuhi ? 

4.  Berapa besar perbandingan pendapatan ibu rumah tangga pengrajin kain 

songket dengan pendapatan kepala rumah tangga di Desa Tanjung Pinang 1 

Kecamatan Tanjung Batu Kabupeten Ogan Ilir Tahun 2008 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1.  Untuk mengetahui besarnya sumbangan pendapatan ibu rumah tangga 

pengrajin kain songket terhadap total pendapatan rumah tangga di Desa 

Tanjung Pinang 1 Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengeluaran rumah tangga, ibu rumah tangga 

pengrajin kain songket di Desa Tanjung Pinang 1 Kecamatan Tanjung Batu  

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008. 

3. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan pokok minimum rumah tangga 

pengrajin kain songket di Desa Tanjung Pinang 1 Kecamatan Tanjung Batu 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008. 
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4.  Untuk mengetahui perbandingan pendapatan ibu rumah tangga pengrajin kain 

songket dengan pendapatan kepala rumah tangga di Desa Tanjung Pinang 1 

Kecamatan Tanjung Batu Kabupeten Ogan Ilir Tahun 2008. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

 

1.  Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada 

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

2.  Sebagai sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama 

pendidikan di perguruan tinggi dan menambah wawasan yang berhubungan 

dengan geografi manusia yaitu mengenai sumbangan pendapatan ibu rumah 

tangga. 

3.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi para 

pembaca yang ingin mengetahui tentang sumbangan pendapatan ibu rumah 

tangga yang bekerja sebagai pengrajin kain songket di Desa Tanjung Pinang 1 

Kecamatan Tanjung Batu. 

4.  Untuk memperdalam dan menambah pengetahuaan yang berkenaan dengan 

proses belajar mengajar dalam suplemen bahan ajar mata pelajaran geografi di  

a.  SMA kelas XI semester 1 Bab 1 Dinamika Biosfer Sub Bab Pendekatan 

Masalah Kependudukan. 

b.  SMA kelas XII semester 1 Bab 1 Peta dan Pemetaan Sub Bab Analisis 

lokasi industri. 
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F. Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Ruang lingkup subyek penelitian yaitu ibu rumah tangga yang bekerja sebagai 

pengrajin kain songket. 

2. Ruang lingkup obyek penelitian yaitu sumbangan pendapatan ibu rumah 

tangga yang bekerja sebagai pengrajin kain songket. 

3. Ruang lingkup waktu penelitian yaitu tahun 2008 

4. Ruang lingkup tempat yaitu di Desa Tanjung Pinang 1 Kecamatan Tanjung 

Batu Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan. 

5. Ruang lingkup ilmu yaitu geografi ekonomi. 

Geografi ekonomi adalah cabang geografi manusia yang bidang studinya 

struktur keruangan aktivitas ekonomi. Dengan demikian titik berat studinya 

adalah aspek keruangan struktur ekonomi manusia yang termasuk kedalamnya 

bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, komunikasi dan lain 

sebagainya (Nursid Sumaatmadja, 1988 : 54) 

  

 Geografi ekonomi digunakan sebagai ruang lingkup dalam penelitian ini, 

karena penelitian ini mengkaji tentang sumbangan pendapatan ibu rumah 

tangga yang bekerja sebagai pengrajin kain songket terhadap pendapatan 

hidup rumah tangga di Desa Tanjung Pinang 1 Kecamatan Tanjung Batu 

Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat 

bumi, menganalisis gejalah-gejalah alam dan penduduk serta mempelejari corak 

yang khas menegnai kehidupan yang khas dan berusaha mencari fungsi dari 

unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu (Bintarto, 1999 : 1). 

 

Secara umum geografi dibagi menjadi dua yaitu geografi fisik dan geografi 

manusia. Menurut Daldjoeni (1987:9) bahwa pembagian ini bukan merupakan 

suatu pemisahan  melainkan saling berhunbungan untuk mewujudkan geografi 

yang utuh. 

 

Pada dasarnya pendapatan merupakan suatu gambaran dari keadaan ekonomi 

masyarakat, baik petani, pengrajin, buruh, pedagang, karyawan, dan sebagainya 

sebagaimana pendapat Valeri J.H dalam Masri Singarimbun (1997 : 24). 

gambaran yang lebih tepat tentang ekonomi masyarakat, pendapatan ekonomi 

keluarga yang merupakan jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan (termasuk 

barang-barang dan hewan peliharaan), dipakai untuk membagi ekonomi keluarga 

dalam tiga kelompok yaitu pendapatan rendah, pendapatan sedang dan 

pendapatan. 
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Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini termasuk kedalam lingkup geografi 

manusia, dengan titik tekan pada geografi ekonomi. 

 

1.  Kain Songket  

 

Kain songket adalah hasil dari kerajinan tangan tradisional berupa tenunan yang 

dihiasi oleh benang emas, perak dan sutra beraneka warna. Songket berasal dari 

kata tusuk dan cukit yang disingkat menjadi suk-kit, lazimnya menjadi sungkit 

dan akhirnya berubah menjadi songket.  

 

Kain tenun songket Palembang banyak dipakai oleh kaum perempuan dalam 

upacara adat perkawinan, baik oleh mempelai perempuan, penari perempuan 

maupun tamu undangan perempuan yang menghadirinya. Selain itu, songket juga 

dipakai dalam acara-acara resmi penyambutan tamu (pejabat) dari luar maupun 

dari Palembang sendiri. Pemakaian songket yang hanya terbatas pada peristiwa-

peristiwa atau kegiatan-kegiatan tertentu tersebut, disebabkan karena songket 

merupakan jenis pakaian yang tinggi nilainya, sangat dihargai oleh masyarakat 

Palembang. 

Pada umumnya pembuatan songket dikerjakan oleh kaum perempuan. Pembuatan 

kain songket Palembang pada dasarnya dilakukan dalam dua macam, yaitu: 

menenun kain dasar dengan konstruksi tenunan rata atau polos dan menenun 

bagian ragam hias yang merupakan bagian tambahan dari benang pakan. Kedua 

macam tenunan tersebut dilakukan serentak. 
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Peralatan tenun songket Palembang pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi 

dua, yakni peralatan pokok dan tambahan. Keduanya terbuat dari kayu dan 

bambu. Peralatan pokok adalah seperangkat alat tenun itu sendiri yang oleh 

mereka disebut sebagai “dayan”. Seperangkat alat yang berukuran 2 x 1,5 meter 

ini terdiri atas gulungan/boom (suatu alat yang digunakan untuk menggulung 

benang dasar tenunan), penyincing (suatu alat yang digunakan untuk merentang 

dan memperoleh benang tenunan), beliro (suatu alat yang digunakan untuk 

membuat motif songket), cahcah (suatu alat yang digunakan untuk memasukkan 

benang lain ke benang dasar), dan gun (suatu alat untuk mengangkat benang). 

Sedangkan, peralatan tambahan untuk mengatur posisi benang ketika sedang 

ditenun adalah peleting, gala, belero ragam, dan teropong palet. Peralatan 

tambahan tersebut diletakkan di sebelah kanan si penenun, agar mudah dicapai 

dengan tangan. 

Bahan dasar untuk tenun songket adalah benang emas, perak, sutera, juga benang 

kapas. Adanya berbagai macam benang yang digunakan tersebut menyebabakan 

motif dan ragam hias yang dihasilkan juga bermacam-macam pula. Motif atau 

ragam hias songket Pelembang kebanyakan tumbuh-tumbuhan terutama yang 

berbentuk bunga-bungaan. Jika dilihat secara seksama tenun songket Palembang 

umumnya mempunyai komposisi motif yang dikelompokan menjadi tiga bagaian 

yaitu : 

1. Motif tumbuh-tumbuhan. 

2. Motif geometris. 

3. Motif campuran. 
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Motif-motif kain songket Palembang ada 35 macam yaitu : 

1. Songket Lepus : 

- Lepus Kelam - Lepus Berakam Bintang 

- Lepus Bintang Mawar Jatuh - Lepus Bintang Cukitan 

- Lepus Bintang - Lepus Mawar Jepang 

- Lepus Naga Besaung 

 

2. Songket Bungo : 

- Bungo Cino - Bungo Inten 

- Bungo Inten Tepoleng - Bungo Jatuh 

- Bungo Mawar Jepang Berkandang - Bungo Pacar 

- Bungo Pacik - Bungo Tabur 

- Bungo Tanjung Rumpak - Bungo Jengli 

- Bungo Kapal Sanggat - Bungo Singkep Bungo Kapal 

 

3. Songket Motif lain : 

- Limar Tapak Kucing - Limar Kembang 

- Pulir Kembang - Pulir Siku Rakam 

- Tetes Mider - Rumpak 

- Bubur Talam - Jando Berais 

- Nampan Perak - Cek Sina 

- Cantik Manis - Emas Jantung 

- Tiga Negeri - Bintang Rante 

Menurut masyarakat Palembang kain songket yang asli dihiasi dengan 

benang 14 karat. Jadi jika dasar kain sutra telah lapuk maka benang emas 
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tersebut bisa ditarik dan dilepaskan kemudian dipndahkan pada dasar kain 

dari benang sutera yang baru. Songket yang menggunakan benang emas asli 

tersebut disebut songket Emas Jantung atau Cinde dengan dasar kain 

berwarna merah dihiasi benang emas, benang sutera dan benang kapas 

dengan tumpal pucuk rebung. 

 

Kain songket ini juga dibedakan antara songket design benang emas yang 

penuh disebut dengan songket lepus dan design benang emas tersebar disebut 

tawur penting karena motif songket yang dipakai seseorang melambangkan 

kebesaran dan keagungan. 

 

Berdasarkan warna dan motif kain songket bisa dibedakan status sosial si 

pemakainya, seperti kain songket dengan warna hijau, merah dan kuning 

biasanya dipakai oleh seorang janda. Kalau mereka menggunakan warna 

cerah melambangkan bahwa mereka ingin kawin lagi. Motif atau ragam hias 

pada kain songket juga mempunyai makna sebagai penangkal malapetaka. 

Motif bungo melati melambangkan kesucian atau sopan santun, sedangkan 

motif bungo tanjung sebgai lambang keramah tamahan selaku tuan rumah 

atau lambang ucapan selamat datang. Selain itu ada motif pucuk rebung yang 

merupakan hiasan tumpal, motif ini mengandung makna sumber kehidupan 

atau kesejahteraan. Secara umum dapat dikatakan motif tumbuh-tumbuhan 

atau bunga-bungaan yang ditenun pada kain songket merupakan pelambang 

kehidupan manusia dan merupakan simbol bahwa dalam kehidupan tidak 

bisa lepas dari alam. Sedangkan motif geometris dan motif campuran tidak 

mempunyai makna khusus jadi sebagai hiasan saja. 
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Pada perkembangannya pemilihan pada motif songket tidak lagi tergantung 

pada kedudukan seseorang dalam masyarakat, selain telah disesuaikan 

dengan fungsinya. Jadi setiap orang boleh memakai motif songket apapun 

menurut seleranya masing-masing.  

 

2.  Industri  

Menurut Nursid Sumaatmadja (1988 : 179) industri adalah kegiatan ekonomi yang 

mengelola bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sedangkan 

menurut G. Kartasapoertra (1987 : 5) industri adalah kegiatan ekonomi yang 

menggubah bahan-bahan mentah menjadi bahan baku, barang setengah menjadi 

barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya termasuk kegiatan 

rancang bangunan dan rekayasa industri. Dalam penelitian ini, akan membahas 

tentang pengrajin yang menjadi tenaga kerja atau pengrajin kain songket, karena 

tenaga kerja merupakan faktor  yang pokok dalam menghasilkan suatu barang 

atau jasa. Industri kain songket adalah industri yang mengelola barang setengah 

jadi menjadi barang jadi, sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan 

untuk diperdagangkan bagi keperluan masyarakat dan untuk melestarikan 

kebudayaan daerah.  

 

Menurut Sudjito (1987 : 127) industri di pedesaan dapat dibagi menjadi dua 

katagori, yaitu : 

1. Industri labour intensif di mana modal yang paling utama adalah tenaga 

kerja dan bahan mentah yang diperoleh dari pekarangan sendiri atau 

tempat yang berdekatan. Contoh batu bata, genteng dan lainnya. 
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2. Industri yang kapital intensif dan memerlukan bahan baku dari luar. 

Contohnya industri pakaian jadi. 

Dari definisi di atas industri kerajinan kain songket termasuk kedalam industri  

labour intensif.  

 

Menurut BPS (1996 : vii) Sektor industri mencakup industri besar (jumlah tenaga 

kerja 100 orang ke atas), industri sedang atau menengah (jumlah tenaga kerja 

antara 20-99 orang), industri kecil (jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang), usaha 

kerajinan rumah tangga atau kerajinan rakyat (jumlah tenaga kerjanya kurang dari 

5 orang). Dari sektor industri yang dipaparkan oleh BPS di atas kerajinan kain 

songket termasuk kepadal kerajinan rakyat. 

 

3.  Pendapatan Rumah Tangga 

 

Pendapatan berperan penting dalam kehidupan rumah tangga, oleh karena itu 

setiap masyarakat diharapkan memiliki pendapatan guna memenuhi kebutuhan 

hidup secara layak dan teratur.  

 

Menurut Maslina Bangun dan Anidal H (1982:18) “pendapatan rumah tangga 

adalah sejumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang 

disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun kebutuhan 

perorangan dalam rumah tangga”. 

 

Menurut BPS (1996:xi) pendapatan rumah tangga adalah seluruh penghasilan atau 

penerimaan semua anggota rumah tangga yang diperoleh, baik berupa gaji (upah), 
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pendapatan dari usaha rumah tangga, pendapatan lainnya maupun pendapatan 

transfer. 

 

Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan pendapatan rumah tangga adalah 

hasil keseluruhan dari pendapatan kepala rumah tangga, pendapatan ibu rumah 

tangga maupun pendapatan dari anggota rumah tangga lainnya yang diperoleh 

dari berbagai macam kegiatan usaha dalam jangka wantu tertentu. 

 

4.  Pendapatan Ibu Rumah Tangga  

 

Menurut Pudjiwati (1985:256) bahwa “ wanita di pedesaan ternyata mempunyai 

dua peranan yaitu (1) sebagai istri/ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaan 

rumah tangga dalam konteks kegiatan produksi yang langsung menghasilkan 

pendapatan (2) istri/ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaan rumah tangga 

seperti memasak, mengasuh anak dll”. Menurut Pringgodigdo (1982:817) 

pendapatan biasanya berupa sejumlah uang yang diterima oleh seseorang  atau 

lebih anggota keluarga dari jerih paya pekerjaanya. 

 

Dalam usaha meningkatkan pendapatan rumah tangga, ibu rumah tangga banyak 

melakukan kegiatan bekerja sebagai usaha yang benar-benar untuk menambah 

penghasilan rumah tangga bukan hanya untuk memanfaatkan waktu senggang 

terutama bagi ibu-ibu yang ada di pedesaan. 

 

Pendapatan ibu rumah tangga pengrajin kain songket merupakan pendapatan ibu 

rumah tangga dari hasil pekerjaannya sebagai pengrajin kain songket di samping 

tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaan rumah tangga. 
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Pendapatan ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pengrajin kain songket 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota rumah tangga. 

 

5.  Pendapatan Kepala Rumah Tangga 

 

Pendapatan kepala rumah tangga adalah pemasukan yang berupa uang atau barang 

yang diperoleh seorang orang kepala rumah tangga dari hasil usahanya melalui 

suatu pekerjaan dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah 

tangganya. 

 

Setiap kepala rumah tangga mempunyai tingkat pendapatan yang berbeda-beda, 

pendapatan yang diperoleh setiap kepala rumah tangga itu ada yang berasal dari 

pendapatan pokok dan pendapatan sampingan. 

 

Besar kecinya pendapatan akan berpengaruh terhadap keberadaan keluarga dalam 

masyarakat, dimana posisis keluarga akan menentukan status sosial dalam 

masyarakat. 

 

Menurut Singarimbun (1987 : 24) bahwa yang dimaksud dengan pendapatan 

adalah gambaran yang lebih tepat tentang posisi ekonomi keluarga dalam 

masyarakat yang merupakan jumlah seluruh pendapatan kekayaan keluarga. 

Pendapatan ini berupa barang atau uang dari pihak lain atau hasil sendiri. 

Sedangkan pengertian pendapatan menurut Mulyanto Sumardi (1982 : 323) adalah 

:”hasil yang diperoleh suatu ruamh tangga yang merupakan jumlah keseluruhan 

dan pendapatan formal, pendapatan informal dan pendapatan subsistem. 

Pendapatan formal adalah pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan pokok. 
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Pendapatan informal adalah pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan 

tambahan atau sampingan, sedangkan pendapatan subsistem adalah pendapatan 

yang diperoleh dari faktor produksi yang dinilai dengan uang.” 

 

6.  Pemenuhan kebutuhan pokok Minimum 

 

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat diukur melalui besarnya 

konsumsi atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga bersangkutan. 

Peningkatan konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, terutama porsi untuk 

bukan makanan.  

 

Menurut Daan Dimara dalam Mulyanto Sumardi dan Hans Dieters Evers (1982 : 

300) yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan akan bahan 

makanan, perumahan, sandang, serta barang dan jasa seperti pendidikan, 

kesehatan dan partisipasi. 

 

Kebutuhan pokok minimum adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh 

manusia yang hidup secara wajar yang meliputi sembilan kebutuhan pokok 

minimum yang diukur dalam satuan rupiah pertahun yang meliputi sandang dan 

pangan. 

 

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi salah 

satunya adalah kebutuhan pangan ini sesuai dengan pendapat Mohammad 

Soerjani (1987:137) yang menyatakan “kebutuhan pokok adalah sebagai 

keperluan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan kesehatan dan 
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pendidikan, sedangkan yang paling pokok serta memerlukan usaha yang segera 

adalah kebutuhan akan pangan. 

 

7.  Pengeluaran Rumah Tangga 

 

Menurut BPS (1986 : 9) “pengeluaran rumah tangga adalah rata-rata biaya yang 

dikeluarkan seperti menabung, makan/minum, pakaian keperluan sekolah, 

transportasi, listrik, perumahan dan kesehatan, termasuk untuk hiburan dan 

rekreasi dari anggota rumah tangga”. 

 

Menurut Bambang Sumitro dalam Retno Insiwi Kurniasi (2005:17), pengeluaran 

rumah tangga adalah seluruh pengeluaran rumah tangga yang dipergunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama sebulan baik berupa barang atau 

jasa yang dihitung dalam satuan rupiah. 

 

Menurut Soediyono Reksoprayitno (1981 : 19), pengeluaran rumah tangga adalah 

seluruh pengeluaran rumah tangga yang dipergunakan untuk membeli barang atau 

jasa yang langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka 

sehari-hari. Pengeluaran konsumtif meliputi semua pengeluaran rumah tangga 

untuk membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok, sedangkan 

pengeluaran produktif meliputi semua pengeluaran rumah tangga yang hasilnya 

tidak langsung dapat dipergunakan melainkan untuk jangka waktu tertentu. 

Misalnya investasi tabungan.  

 

Pengeluaran rumah tangga dapat diketahui berdasarkan dari hasil pengeluaran 

rumah tangga tersebut, terutama keseimbangan antara pendapatan yang diperoleh 
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dengan jenis-jenis pengeluarannya, karena ketidakseimbangan antara pengeluaran 

dengan pendapatan mengakibatkan ketimpangan ekonomi rumah tangga. 

 

Pengeluaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggeluaran rumah 

tangga, pengrajin kain songket dalam satu bulan yang dipergunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. 

 

8.  Sumbangan Pendapatan Ibu Rumah Tangga Pengrajin Kain Songket 

 

Menurut Hanna Papanek dalam Zulfitra Rahardjo dkk (1980:63), bahwa wanita 

juga memberikan sumbangan-sumbangan penting untuk kesejahteraan keluarga, 

sebagian pekerjaan mereka lakukan di dalam atau di luar rumah. Pandangan dasar 

ini berlaku di seluruh dunia, tetapi peranan wanita Indonesia untuk mengurangi 

tekanan ekonomi adalah lebih menonjol dibandingkan negara-negara lain. 

 

Ibu rumah tangga selain tugasnya melakukan pekerjaan rumah seperti mengurus 

anggota rumah tangga, memasak, mencuci, dan lain sebagainya diharapkan dapat 

memberikan sumbangannya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan rumah 

tangga, guna memenuhi pengeluaran hidup rumah tangga dan meningkatkan 

kesejahteraan anggota rumah tangga.  

 

Menurut Hanna Papanek dalam Zulfita Raharjo dkk (1980:64) “pada dasarnya 

bekerjanya wanita sangat dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi, yang 

keluarganya sangat tergantung pada pendapatan orang yang bekerja, dimana 

pendapatan sangat sering jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan perubahan-

perubahan ongkos hidup”. Ketidakstabilan ekonomi itu berarti bahwa wanita 
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harus secara aktif turut serta mencari tambahan pendapatan untuk kelangsungan 

hidup anggota rumah tangganya. 

 

Peranan ibu rumah tangga dalam menyumbangkan hasil pendapatannya untuk 

memenuhi pengeluaran hidup anggota rumah tangga sangat membantu dalam 

meningkatkan perekonomian rumah tangga, dengan demikain ibu rumah tangga, 

bukan hanya pelengkap dalam rumah tangga tetapi lebih dari itu ikut menentukan 

dan ikut aktif dalam meningkatkan penghasilan, terutama bagi suatu rumah tangga 

yang keadaan ekonominya lemah.  

 

B. Kerangka Pikir 

 

Salah satu masalah yang dihadapi di pedesaan adalah kurangnya kesempatan kerja 

bagi masyarakat yang berada pada usia kerja. Hal ini mengakibatkan rendahnya 

perekonomian dalam masyarakat pedesaan, bila dibiarkan secara terus menerus 

akan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan yang ada di perdesaan. 

Ditambah dengan meningkatnya harga kebutuhan hidup, permasalahan ekonomi 

di perdesaan akan semakin kompleks. Ibu rumah tangga yang bertugas mengatur 

kegiatan dan mengurus rumah tangga turut membantu dalam mengatasi persoalan 

ekonomi yang ada di pedesaan. Di Desa Tanjung Pinang 1 ibu rumah tangga 

bekerja sebagai pengrajin kain songket untuk memperoleh pendapatan yang di 

sumbangakan dalam bentuk biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah 

tangga. Hal ini dilakukan untuk membantu suami dalam memenuhi pengeluaran 

hidup seluruh anggota dalam rumah tangga. 
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Gambar 1 

Diagram Alir Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

 

Menurut Suharsimi  Arikunto (2006 : 21) hipotesis dapatt diartikan sebagai suatu 

jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul. Berdasarkan kerangka pikir yang dikemukakan halaman 

terdahulu, maka sebagai hipotesa penelitian ini adalah : 

1. Sumbangan pendapatan Ibu rumah tangga pengrajin kain songket lebih 

besar terhadap total pendapatan rumah tangga. 

2. Pengeluaran rumah tangga pengrajin kain songket tergolong rendah. 

3. Sebagian besar kebutuhan pokok minimum rumah tangga pengrajin kain 

songket belum terpenuhi. 

4. Pendapatan ibu rumah tangga pengrajin kain songket lebih besar dari 

pendapatan kepala rumah tangga. 

 

Rendahnya Perekonomian 

rumah tangga 

Pendapatan rumah 

tangga 

Ibu rumah tangga bekerja sebagai 

pengrajin kain songket 

 

Pendapatan Ibu 

Rumah Tangga 

Pendapatan Kepala 

Rumah Tangga dan 

anggota ruamh 

tangga 

Meningkatnya biaya hidup 

rumah tangga 

Pengeluaran 

rumah tangga 



 24 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Agar penelitian tepat pada sasarannya, maka perlu digunakan metode penelitian 

yang sesuai. Metode adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu 

tujuan, misalnya untuk menguji suatu hipotesis dengan mengunakan teknik serta 

alat-alat tertentu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode survey. Penelitian survey adalah penelitian yang mengabil sampel dari 

satu populasi dan mengunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok 

(Masri Singgarimbun 1995 : 3). 

 

B. Populasi 

 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:130). 

Menurut Muhammad Ali (1984 : 54) populasi adalah keseluruhan obyek 

penelitian baik berupa manusia, peristiwa, ataupun berbagai gejalah yang terjadi, 

karena itu merupakan suatu variabel yang diperlukan untuk memecahkan masalah 

atau menunjang keberhasilan di penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut, yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu ibu rumah tangga yang bekerja 

sebagai pengrajin kain songket di Desa Tanjung Pinang 1 Kecamatan Tanjung 
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Batu Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan  yang berjumlah 124 orang ibu rumah 

tangga. 

 

C. Sampel 

 

Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti (2006:131). Untuk mengambil besarnya sampel dalam penelitian ini, 

penulis mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto (2006:104), yaitu untuk 

sekedar ancar-ancar, maka apabila subyek kurang dari 100, maka lebih baik 

diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% 

atau lebih tergantung dana, sempit luasnya pengamatan dari setiap subyek dan 

besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti. Berdasarkan pendapat tersebut 

penulis menetapkan sampel sebesar 50% dari populasi yaitu 62124
100

50
 orang 

responden dan mengingat populasi dianggap homogen, maka pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik proporsional dan random sampling. Teknik proposional 

adalah pengambilan sampel di setiap dusun dengan presentase yang sama (50%). 

Di Desa Tanjung Pinang 1, terdapat dua dusun, yaitu Dusun I dan Dusun II. 

Mengenai jumlah dan persebaran populasi dan sampel pada tiap dusun dapat 

dilihat pada Tabel 2 berikut ini : 

 

Tabel 2  Persebaran Populasi dan Sampel pada 2 dusun di Desa Tanjung Pinang 1 

Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir tahun 2008. 

No. Dusun Populasi Sampel Cadangan 

1. 

2. 

Dusun I 

Dusun II 

52 

72 

26 

36 

2 

3 

 Jumlah 124 62 5 
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Untuk menghindari kurangnya atau tidak adanya beberapa sampel atau responden 

pada saat penelitian di lapangan, maka perlu dibuat sampel cadangan. 

 

Agar semua populasi tiap-tiap dusun mempunyai kesempatan yang sama dalam 

pengambilan sampel maka digunkan teknik random sampling. Teknik random 

sampling adalah penarikan individu yang akan dijadikan sampel pada masing-

masing dusun dengan cara mengundinya sebagai berikut : untuk menentukan ibu 

rumah tangga pengrajin kain songket yang akan dijadikan responden pada setiap 

dusun dilakukan dengan membuat gulungan nama-nama dalam kertas kecil 

sebanyak dalam populasi pada setiap dusun untuk memperoleh sampel, gulungan 

yang telah diberi nama sebanyak ibu rumah tangga pengusaha kerajinan kain 

songket pada setiap dusun, lalu dimasukan ke dalam kaleng dan dikocok 

kemudian dikeluarkan satu gulungan dan dicatat nama sebagai responden 

pertama, kemudian kertas tersebut digulung  dan dimasukkan lagi ke dalam 

kaleng untuk diadakan undian lanjutan dan memberikan kesempatan yang sama 

pada tiap-tiap populasi. Apabila dalam pengundian ulang sampel yang sama maka 

kertas gulungan tersebut dimasukan lagi dan diadakan penggundian ulang sampai 

didapat nama yang berbeda. Demikian seterusnya sampai terpenuhi jumlah 

sampel yang telah ditentukan. 

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Variabel dapat juga 

diartikan sebagai penggelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih 
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(Margono, 2000:133). Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata (2000:72) variabel 

adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka variabel dalam penelitian ini adalah 

sumbangan pendapatan ibu rumah tangga pengrajin kain songket dan total 

pendapatan rumah tangga. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

 

1. Sumbangan Pendapatan Ibu Rumah Tangga Pengrajin Kain Songket 

Sumbangan pendapatan ibu rumah tangga pengrajin kain songket adalah 

besarnya pendapatan yang diperoleh ibu rumah tangga dari hasil usaha 

kerajinan kain songket dalam jangka waktu satu bulan berupa uang. Besarnya 

sumbangan pendapatan ibu rumah tangga dapat dilihat dari perbandingan 

antara pendapatan ibu rumah tangga dengan pendapatan total rumah tangga 

dikalikan seratus persen. 

 

2. Pengeluaran Rumah Tangga 

Pengeluaran rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh 

pengeluaran rumah tangga dalam jangka waktu satu bulan baik barang 

ataupun jasa yang dihitung dalam satuan rupiah. Adapun besarnya 

pengeluaran rumah tangga menurut kriteria golongan pengeluaran rumah 

tangga dalam satu bulan menurut BPS Propinsi Sumatera Selatan pada 

Susenas Tahun 2008 yaitu : 

a. Berpengeluaran rendah, apabila pengeluarannya kurang dari Rp. 700.000,-

/ bulan 
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b. Berpengeluaran sedang, apabila pengeluarannya antara Rp. 700.000,- 

sampai Rp. 1.250.000,-/ bulan. 

c. Berpengeluaran tinggi, apabila pengeluarannya lebih dari Rp.1.250.000,-/ 

bulan. 

 

3.  Kebutuhan Pokok Rumah Tangga 

Pemenuhan kebutuhan pokok merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan 

manusia. Pengeluaran rumah tangga menurut BPS (Badan Pusat Statistik)  

mencakup Pengeluaran makan dan pengeluaran bukan makan. Kebutuhan 

pokok minimum dalam penelitian ini mengacu pada pengeluaran rata-rata per 

kapita per perbulan berdasarkan data BPS Sumatera Selatan Tahun 2008 yaitu 

sebesar Rp.458.477,-, angka tersebut dikalikan dengan jumlah anggota rumah 

tangga dan dibandingkan dengan pengeluaran rumah tangga. Adapun kriteria 

pemenuhan kebutuhan pokok dapat dibedakan menjadi : 

a. Terpenuhi apabila pemenuhan kebutuhan pokok minimum rumah tangga 

per bulan lebih kecil atau sama dengan pengeluaran rumah tangga per 

bulan.  

b. Tidak terpenuhi apabila pemenuhan kebutuhan pokok minimum rumah 

tangga lebih besar dari pengeluaran rumah tangga perbulan. 

 

4. Perbandingan pendapatan ibu rumah tangga pengrajin kain songket dan 

pendapatan kepala rumah tangga. 

 Perbandingan pendapatan ibu rumah tangga pengrajin kain songket dan 

pendapatan kepala rumah tangga adalah besarnya perbandingan pendapatan 



 30 

ibu rumah tangga pengrajian kain songket dan kepala rumah tangga. Untuk 

melihat besarnya perbandingan pendapatan ibu rumah tangga pengrajin kain 

songket dan pendapatan kepala rumah tangga dapat dibedakan menjadi : 

a. Pendapatan ibu rumah tangga lebih besar dari pendapatan kepala rumah 

tangga. 

b. Pendapatan ibu rumah tangga sama dengan pendapatan kepala rumah 

tangga. 

c. Pendapatan ibu rumah tangga lebih kecil dari pendapatan kepala rumah 

tangga. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Teknik Observasi 

Teknik observasi digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap kondisi dan 

aktivitas para pengrajin kain songket dalam menyelesaikan pekerjaanya (menenun 

songket). 

 

2. Teknik Dokumentasi  

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yang bersumber 

dari data monografi desa, yaitu data jumlah penduduk, komposisi penduduk 

menurut mata pencarian, luas wilayah dan lain sebagainya yang mendukung 

penelitian ini. 

 

3. Kuesioner 

Menurut Hadari Nawawi dalam Moh. Pambundu Tika (2005 : 54) angket atau 

kuesioner adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan 
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sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Teknik 

kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data 

secara langsung dari responden sebagai data primer yang menggunakan daftar 

pertanyaan seperti : pekerjaan pokok kepala rumah tangga, pekerjaan sampingan, 

jumlah anggota rumah tangga, pendapatan kepala rumah tangga, pendapatan ibu 

rumah tangga pengrajin kain songket, kebutuhan atau pengeluaran rumah tangga, 

sumbangan ibu rumah tangga pengrajin kain songket terhadap kebutuhan hidup 

rumah tangga. 

 

F.  Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah mengolah dan interpretasi data untuk menarik kesimpulan 

dari hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis kuantitatif persentase, yaitu jawaban responden dianalisis 

secara kuantitatif sederhana dalam bentuk tabulasi frekuensi yang dilanjutkan 

dengan presentase. Menurut Mely G. Tan dalam Koentjaraningrat (1986 : 25) 

bentuk analisis persentase ini yaitu data yang diperoleh dari responden 

ditabulasikan menurut kategori jawaban dan dipersentasikan untuk memberikan 

pengertian yang jelas terhadap data dalam tabel yang disajikan. Untuk lebih 

jelasnya, analisis data yang digunakan dalam memjawab rumusan masalah 

mengunakan analisis tabel tunggal Adapun rumus persentase adalah sebagai 

berikut : 

                                                     100% x
N

n
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Keterangan : 

%  = persentase yang diperoleh 

n  = Jumlah nilai yang diperoleh (jawaban responden penelitian) 

N  = Jumlah sampel penelitian (responden penelitian) 

100  = Konstanta 
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