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ABSTRAK 

NANANG RAIS. Strategi Buruh Tani dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi untuk 

Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Di Sub Dusun Sarang, Desa Sidomulyo, Kec. 

Bambanglipuro, Kab. Bantul. Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakawah dan 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri, Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 
 

Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian, 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Salah satunya 

adalah tanah dan lahan yang subur sehingga dapat dikelola untuk kegiatan 

pertanian. Seperti halnya yang ada di Sub Dusun Sarang yang memiliki lahan 

pertanian cukup luas. Dengan potensi lahan tersebuut, tidak sedikit warga 

masyarakat di Sub Dusun Sarang berprofesi sebagai buruh tani biasanya digunakan 

sebagai perlindungan dari status pengangguran dan bertahan hidup demi memenuhi 

kehidupan dan kesejahteraan keluarganya. Di Sub Dusun sarang sendiri yang 

menggantungkan hidup sebagai buruh tani pun tidak sedikit. Berdasarkan data yang 

ada di Sub Dusun sarang, menunjukkan profesi buruh tani, adalah salah satu pofesi 

yang mendominasi. Kebanyakan buruh tani disini merupakan buruh tani wanita 

dengan rentang umur antara 30 tahun hingga 50 tahun. Rumusan masalah yang 

diteliti adalah bagaimana strategi buruh tani dalam memenuhi kesejahteraan 

kelurga di Sub Dusun Sarang, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro. 

Penelitian ini menggunakan teori strategi yakni berfokus kepada bagaimana 

strategi keluarga buruh tani untuk menyejahterakan keluarganya. Adapun subjek 

penelitian ini adalah tujuh orang buruh tani dan tiga orang pemilik lahan yang  biasa 

mempekerjakan buruh tani, Kepala Pedukuhan Kuwon, Ketua RT di Sub Dusun 

Sarang, dan ketua Paguyuban Tani. Pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan 

memilih data yang diperlukan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga 

dapat menjawab dari rumusan masalah. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan 

ekonomi keluarga, para buruh tani memiliki strategi bertahan hidup yang mereka 

lakukan, diantaranya adalah: Strategi aktif dengan melakukan pekerjaan sampingan 

seperti menjadi buruh bangunan, bertani di lahan pribadi, dan memancing ikan. 

Strategi pasif dengan cara menghemat pengeluaran keluarga. Strategi jaringan, 

yakni dengan cara memanfaatkan keluarga atau relasi untuk meminjam uang atau 

barang, guna memenuhi kebutuhan keluarga baik yang bersifat biasa ataupun 

mendadak. 

Kata kunci: Buruh Tani, Strategi, Kesejahteraan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama 

lain dan sudah menjadi hukum alam bahwa manusia tidak akan mampu 

bertahan hidup sendirian dan pasti akan memerlukan bantuan orang lain untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pangan seperti makanan, dan 

juga kebutuhan non pangan seperti pakaian, dan tempat tinggal. Hubungan 

individu dengan individu lainnya atau individu dengan masyarakat merupakan 

hubungan yang bersifat alamiah dan dilakukan oleh manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang sifatnya sangat kompleks.1 

Salah satu bentuk hubungan manusia dengan manusia yang lainnya 

adalah hubungan kerjasama, seperti manusia sebagai penyedia jasa atau 

pekerja, dalam hal ini adalah sebagai buruh untuk melaksanakan suatu kegiatan 

produksi dengan ketentuan, maka pihak buruh atau pekerja akan mendapatkan 

konpensasi berupa upah.2 

Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian, 

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. 

Salah satunya adalah tanah dan lahan yang subur sehingga dapat dikelola untuk 

kegiatan pertanian. Indonesia juga terkenal dengan negara agraria karena pada 

                                                           
1Anthony Giddens, TEORI STRUKTURASI: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial 

Masyarakat, (Terjemahan, Cetakan I, Februari 2010, Pustaka Pelajar), hlm. 250. 
2 Grace Vina, “Perlindungan Pekerja/ Buruh dalam hal Pemberian Upah oleh Perusahaan 

yang Terkena Putusan Pailit”, Jurnal Hukum¸ (Juni 2016), hlm 12.  



2 
 

sektor pertanian merupakan salah satu sektor penunjang ekonomi dikarenakan 

padi sebagai makanan pokok untuk penduduk di negara ini. Pertanian 

merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat di pedesaan. 

Dalam pertanian, pembagian kerja petani sawah dibagi menjadi tiga yaitu 

petani pemilik, petani penggarap, dan buruh tani.3 

Dari pembagian kerja ini, mereka mempunyai fungsi dan peranan 

masing- masing dalam pembagian kerja tersebut. Ada beberapa sistem 

pengupahan dalam hubungan kerja pada masyarakat pertanian yaitu sistem 

harian, borongan, bulanan, atau mingguan, dan lainnya.4 

Bantul adalah salah satu dari Kabupaten yang terletak di daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu daerah yang di mana 

sektor pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian masyarakatnya. 

Kabupaten bantul memiliki posisi yang strategis di wilayah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, karena terletak di sebelah selatan dan tengah dari 

wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah di Kabupaten Bantul 

dapat dikatakan subur dan menjadikan Kabupaten Bantul sebagai salah satu 

wilayah agraris di Daerah Istimewa Yogyakarta.5 

Luas lahan sawah Kabupaten Bantul pada rentang tahun 2017 menurut 

Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan tercatat 15.184 Ha, lahan 

bukan sawah tercatat 12.692 Ha dan lahan bukan pertanian tercatat 22.324 Ha. 

                                                           
3 Dina Febriani, “Strategi Ber tahan Hidup Petani Penggarap di Jorong Sarilamak Nagari 

Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota”, JOM FISIP, vol. 4: 1 (Februari 2017), 

hlm 3. 
4 Ibid., hlm 4.  
5Observasi lapangan di Sub Dusun Sarang, 3 Oktober 2019  
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Lahan bukan sawah meliputi tegal/kebun, lahan ditanami pohon /hutan rakyat 

dan lainnya. Sedangkan lahan bukan pertanian meliputi tanah untuk bangunan 

dan pekarangan, hutan Negara, lahan tidak ditanami /rawa dan tanah lainnya.6 

 Masyarakat Bantul khususnya di Sub Dusun Sarang, Sidomulyo 

Kecamatan Bambanglipuro profesi sebagai buruh tani biasanya digunakan 

sebagai perlindungan dari status pengangguran dan bertahan hidup demi 

memenuhi kehidupan dan kesejahteraan keluarganya, sehingga perlu digaris 

bawahi bahwa petani berbeda dengan buruh tani.  Dalam hal pemenuhan 

kebutuhan pangan buruh tani terutama padi mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi ketahanan pangan nasional sehingga memacu pertumbuhan 

ekonomi masyarakat Indonesia.7 

Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. Dengan dipadankannya istilah pekerja dengan 

buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu amat panjang dua 

istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat.8 Menurut 

undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 pekerja/buruh adalah setiap 

orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.9 

Definisi dan arti buruh tani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain.10 

                                                           
 6https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/potensi_investasi/detail/19-sektor-pangan (diakses 

pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 10:32 WIB)  
7Observasi lapangan di Sub Dusun Sarang, 3 Oktober 2019   

 8Abdul Rahmad Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm 5  

 9Lihat Undang-Undang No 13 Tahun 2003, BAB 1 Pasal 1 

 10Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Fustaka, 1995), hlm 158  

https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/potensi_investasi/detail/19-sektor-pangan
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Sub Dusun Sarang adalah salah satu Sub Sub Dusun di Pedukuhan 

Kuwon yang merupakan wilayah desa Sidomulyo Kecamatan Bambang 

Lipuro, Kabupaten Bantul. Pedukuhan Kuwon tersusun atas 3 RT. Jarak Sub 

Dusun Kuwon dengan pusat desa 4,5 km, dengan ibu kota kecamatan yakni 6 

km. Jarak ke ibu kota kabupaten 15 km, dan jarak ke Ibukota Provinsi di 

Yogyakarta 24 km dan 5km dari Pantai Parangtritis salah satu pantai yang 

terkenal di Provinsi Yogyakarta. Batas wilayah sebelah timur dan utara adalah 

Desa Panjangrejo, kecamatan Pundong, batas sebelah selatan Desa Donotirto, 

kecamatan Kretek, dan batas sebelah barat yakni sungai Winongo.11  

Dari data Pedukuhan Sub Sub Dusun Sarang memiliki luas wilayah 4,5 

ha dimanfaatkan sebagai pemukiman penduduk tercatat 1,8 ha, persawahan 2,2 

ha, ladang 1 ha, peternakan 0,3 dan fasilitas umum 0,2. Pedukuhan kuwon 

memiliki ladang persawahan yang luasnya hampir sepertiga dari luas wilayah. 

Maka dari itu kebanyakan masyarakat Sub Dusun Sarang bekerja sebagai 

petani dan buruh tani. Dimusim kemarau menanam jenis tanaman Palawija dan 

dimusim penghujan menanam Padi.12 

Para buruh tani yang berada di wilyah Sub Dusun Sarang seringkali 

memiliki pekerjaan sampingan lain diluar kesibukannya entah itu berdagang, 

beternak, kuli bangunan dan lain sebagainya, hal ini biasanya dilakukan oleh 

buruh tani yang memiliki hasil panen hanya mampu untuk memenuhi 

kebutuhan kesejahteraan keluarga sendiri. Sebenarnya tidak begitu 

                                                           
11Observasi lapangan di Sub Dusun Sarang, 3 Oktober 2019   
12Wawancara dengan Kepala Pedukuhan Kuwon, 10 Oktober 2019  
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menguntungkan atau kurang menguntungkan sebab minimnya pendapatan dan 

terkadang sistem bagi hasil yang di lakukan antara pemilik sawah dengan 

pekerja yang kurang menguntungkan para buruh tani. Bagi para buruh tani, 

kemiskinan adalah permasalahan utama yang mungkin akan dapat melanda 

mereka sehingga inilah yang kemudian akan membuat mereka berpikir tentang 

bagaimana cara mengatasi hal tersebut dan tentunya ini membutuhkan strategi 

yang cukup untuk mengatasi masalah tersebut.13 

Di Sub Dusun sarang sendiri yang menggantungkan hidup sebagai buruh 

tani pun tidak sedikit. Berdasarkan data yang ada di Sub Dusun sarang, 

menunjukkan profesi buruh tani, adalah salah satu pofesi yang mendominasi. 

Kebanyakan buruh tani disini merupakan buruh tani wanita dengan rentang 

umur antara 30 tahun hingga 50 tahun.14 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Strategi Buruh Tani dalam Memenuhi 

Kesejahteraan Keluarga (studi kasus Sub Dusun Sarang, Sidomulyo, 

Bambanglipuro, Bantul). 

B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis ingin membatasi 

pembahasan melalui rumusan masalah yaitu: 

                                                           
13 Yuni Hidayatun, M. Khairul Hadi, ” Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani”, 

Jurnal Istiqro: Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, vol. 5: 1 (Januari 2019), hlm 84. 
14 Observasi lapangan di Sub Dusun Sarang, 3 Oktober 2019 
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1. Bagaimana strategi buruh tani di Sub Dusun Sarang, Sidomulyo 

Bambanglipuro, Kabupaten Bantul dalam memenuhi kebutuhan ekonomi 

untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana strategi buruh tani dalam 

memenuhi kesejahteraan keluarganya. Karena setiap keluarga pasti 

memiliki strategi tersendiri untuk memenuhinya. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tolok ukur 

pemerintah dan masyarakat secara umum terkait permasalahan buruh 

tani dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. 

b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan tinjauan pemerintah 

dan warga masyarakat mengenai pemenuhan hak-hak buruh tani 

2) Diharapkan berguna bagi penelitian selanjutnya dengan tema 

yang sama. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisikan tentang uraian hasil penelitian dan 

penelusuran  yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut berkaitan 

dengan Strategi buruh tani dalam memenuhi kesejahteraan. Tinjauan pustaka 

ini digunakan sebagai literatur bagi peneliti dalam melakukan penelitian. 

Selain itu tinjauan pustaka ini juga digunakan sebagai pembeda antara 

penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti. 

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, peneliti 

menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, yaitu sebagai berikut :  

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Tia Sajida,15 yang berjudul “Relasi 

kerja Mandor dan Buruh Pemetik Teh di Perkebunan Kaligoa”. Skripsi ini 

menjelaskan bahwa adanya relasi kerja yang terjadi antara buruh dan mandor 

bagaimana relasi dalam pemberian upah dan profesionalitas buruh. Dalam 

penelitiannya, Tia Sajida menggunakan teori kesadaran kelas Lukacs 

dikarenakan analisis dalam teori ini lebih mendalam. Teori ini juga mampu 

menerangkan pada pembaca bahwasa terciptanya relasi kerja asimetrisyang 

terjalin antara mandor dan buruh pemetik teh di Perkebunan Teh Kaligua tidak 

                                                           
15 Tia Sajida, Relasi Kerja Mandor dan Buruh Pemetik Teh di Perkebunan Kaligoa, 

Skripsi, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2013). 
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selalu atas dasar kekuasaan mandor, melainkan juga karena ketidakberdayaan 

buruh pemetik teh. 

Tia Sajida menggunakan teori kesadaran kelas guna melihat kesadaran 

kelas buruh yang bersifat semu terhadap sistem produksi perkebunan. 

Kesimpulan dari penelitian ini yakni  relasi kerja yang terjalin antara mandor 

dan buruh pemetik teh di Perkebunan Kaligua merupakan hubungan kerja yang 

asimetris dan menempatkan buruh pada faktor produksi yang paling rendah, 

relasi kerja yang asimetris memuat mandor leluasa membuat syarat-syarat kerja 

atau peraturan-peraturan kerja yang tidak seimbang  antara mandor dan buruh 

pemetik teh. 

Berdasarkan skripsi dari Tia Sajida dapat kita lihat bahwasanyaa 

memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan diangkat penulis. Akan 

tetapi penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan 

diangkat penulis. Perbedaannya adalah penilitian Tia Sajida lebih menekankan 

terhadap relasi buruh dengan mandor. 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Patricia Suryani,16 yang berjudul 

“Konstruksi Sosial Atas Buruh Tani Perempuan di Masyarakat Desa”, Skripsi 

ini menjelaskan bagaimana buruh tani perempuan menopang kehidupan 

ekonomi yang rendah serta mengapa harus perempuan bekerja sebagai buruh 

tani di desa tersebut. Penelitian ini merupakan studi kasus yang membahas 

                                                           
16 Patricia Suryani, Konstruksi Sosial Atas Buruh Tani Perempuan di Masyarakat Desa, 

Skripsi (Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 2012). 
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konstruksi sosial atas buruh tani perempuan. Data yang diperoleh langsung dari 

informan, studi pustaka, dokumen tertulis dan arsip. Teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis 

menggunakan analisis spradley, melalui analisis komponensial yang terlebih 

dahulu mencari atau memilih domain dalam membuat analisis. Validitas data 

menggunakan teknik triangulasi sumber. 

Hasil dari penelitian ditemukan bahwa buruh tani perempuan merupakan 

perempuan-perempuan sebagai tenaga kerja yang dikarenakan beberapa hal 

menyebabkan mereka bekerja sebagai buruh tani. Dengan kata lain buruh tani 

perempuan juga menjadi pencari nafkah dalam keluarganya.  Mereka bekerja 

bukan atas dasar kewajiban mencari nafkah utama dalam keluarga. Mereka 

bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan subsisten. Masyarakat memandang 

mereka merupakan perempuan-perempuan tangguh yang berhasil mematahkan 

anggapan bahwa perempuan hanyalah sebagai konco wingiking. Hal ini dapat 

dilihat pada fungsi kerja domestik dan fungsi kerja publik mereka. Konstruksi 

sosial tersebut terbangun atas realitas yang dialami masyarakat. Faktor 

pembentuk konstruksi sosial  diantaranya faktor ekonomi (penghasilan, 

pengeluaran, kemampuan menabung), sosial budaya (interaksi, budaya yang 

berkambang), pendidikan (pendidikan yang ditempuh buruh tani perempuan 

tersebut serta pendidikan anak-anaknya) 

Berdasarkan skripsi dari Patricia Suryani dapat kita lihat bahwasanyaa 

memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan diangkat penulis. Akan 
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tetapi penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan 

diangkat penulis. Perbedaannya adalah penilitian Patricia Suryani lebih 

menekankan terhadap konstruksi sosial buruh tani. 

 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Irma Wijayanti17 yang berjudul “Strategi 

Buruh Tani dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak”, di dalam skripsi 

ini menjelaskan bagaimana peran orang tua dalam bekerja keras sebagai buruh 

tani guna memberikan biaya pendidikan yang layak bagi anggota keluarganya. 

Penelitian yang dilakukan  oleh Irma Wijayanti memfokuskan pada kondisi 

ekonomi keluarga buruh tani yang melanjutkan pendidikan anak mereka 

sampai minimal tingkat sekolah menengah atas . Dalam penelitian ini 

membahas mengenai strategi yang digunakan oleh keluarga buruh tani untuk 

memenuhi kebutuhan pendidikan anak mereka, minimal sampai sekolah 

menengah atas. 

Hasil penelitian yang dilakuan penulis ada beberapa strategi yang 

dilakukan oleh buruh tani dalam membiayai pendidikan anaknya yaitu dengan 

cara bekerja selain pekerjaan pokoknya yaitu diverifikasi usaha 

(keanekaragaman pekerjaan), dimana pekerjaan ini menambah pendapatan 

keluarga mereka. Kedua membangun jaringan sosial (yaitu dengan cara 

meminjam uang kesanak saudara dan tetangga) yang ketiga buruh tani 

                                                           
17 Irma Wijayanti, Strategi Buruh Tani dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak, 

Skripsi (Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2013). 
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melakukan peminimalisiran pengeluaran dengan mencoba hidup hemat serta 

bekerja ketempat lain diluar tempat mereka bekerja atau daerah sekitar mereka 

tinggal. 

Berdasarkan skripsi dari Irma Wijayanti dapat kita lihat bahwasanyaa 

memiliki tema dan konsep yang sama dengan penelitian yang akan diangkat 

penulis. Akan tetapi penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang akan diangkat penulis. Perbedaannya adalah penelitian Irma 

Wijayanti lebih menekankan terhadap strategi buruh tani untuk memenuhi 

kebutuhan pendidikan, sedangkan penelitian yang akan diangkat penulis 

menekankan terhadap strategi buruh tani dalam memenuhi kebutuhan 

ekonomi. 

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Fina Kunmesan dkk18 yang berjudul 

Stategi Bertahan Hidup (Life Survival Strategy) Buruh Tani di Desa Tombatu 

Dua Utara Kecamatan Tombatu Utara, di dalam jurnal ini menjelaskan 

bagaimana buruh tani di Desa Tombatu Dua utara Kecamatan Tombatu Utara 

melakukan strategi bertahan hidup selain menjadi buruh yakni dengan cara 

bekerja serabutan. Penelitian ini dialakukan dalam waktu lima bulan . Data 

yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer 

menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan dalam bentuk kuisioner, 

sedangkan data sekunder diambil dari instansi-instansi terkait dalam penelitian 

                                                           
18 Fina Kumesan dkk, ” Stategi Bertahan Hidup (Life Survival Strategy) Buruh Tani di Desa 

Tombatu Dua Utara Kecamatan Tombatu Utara”, Jurnal Kumesan, vol. 6: 16 (Januari 2015). 
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ini yaitu kantor Desa Tombatu. Analisis yang digunakan menggunakan 

Analisis Deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pendapatan buruh tani yang 

rendah mereka masih bisa bertahan hidup. Dengan bekerja serabutan buruh tani 

bisa menambah penghasilan walaupun hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pokok. Strategi paling dominan yang digunakan oleh buruh tani 

adalah pengontrolan konsumsi dan pengeluaran pangan dengan cara 

memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk menekan pengeluaran. 

Buruh tani juga sering mendapat bantuan dari tetangga maupun sudara 

terdekat, selain itu sebagian besar buruh tani mendapat bantuan dari pemerintah 

sehingga sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk 

membiayai sekolah anak. 

Berdasarkan jurnal dari Fina Kunmesan dapat kita lihat bahwasanyaa 

memiliki tema dan konsep yang sama dengan penelitian yang akan diangkat 

penulis. Akan tetapi penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang akan diangkat penulis. Perbedaannya adalah penelitian Fina 

Kunmesan lebih menekankan terhadap strategi bertahan buruh tani untuk 

memenuhi kebutuhan pendidikan, sedangkan penelitian yang akan diangkat 

penulis menekankan terhadap strategi buruh tani dalam memenuhi kebutuhan 

ekonomi untuk memujudkan kesejahteraan keluarga. Selain itu yang menjadi 

pembeda adalah metodologi penelitiannya, Fina Kunmesan dalam 
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penelitiannya menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, sedangkan 

penulis mengggunakan metodologi penelitian kualitatif. 

 

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Wolter Widyatama dkk19 yang berjudul 

Modal Sosial Sebagai Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani di Desa 

Kopiwangker, Kecamatan Langowanan Barat, Minahasa, di dalam jurnal ini 

menjelaskan bahwa modal sosial dapat menjadi strategi bertahan hidup buruh 

tani  di Desa Kopiwangker. Modal sosial tersebut yaitu kepercayaan, norma 

dan jaringan. Dalam penelitian ini akan mengungkap dari ketika modal sosial 

tersebut manakah yang memiliki pengaruh lebih besar bagi strategi bertahan 

hidup buruh tani di Desa Kopiwangker. Penelitian ini menggunakan data 

primer dan sekunder. Jumlah responden sebanyak 30 responden yang 

semuanya buruh tani. Metode pengambilan sampel penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif yang dikuantitatifkan dengan Skala Likert.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial dapat menjadi 

strategi bertahan hidup buruh tani di Desa Kopiwangker , khususnya pada 

unsur jaringan (jaringan patron-klien) karena memiliki skor tertinggi, yaitu 

450. Namun menurut beberapa informan bahwa pernah terjadi juga masalah di 

                                                           
19Wolter Widyatama Hutapea dkk, ”Modal Sosial Sebagai Strategi Bertahan Hidup Buruh 

Tani di Desa Kopi Wangker, Kecamatan Langowan Barat Minahassa”, Jurnal Unsrat vol. 12: 2A 

(Juli 2016). 
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antara beberapa buruh tani (sebagai klien) dan patron, tetapi selalu bisa 

diselesaikan dengan baik. 

Berdasarkan jurnal dari Wolter Widyatama dapat kita lihat bahwasanyaa 

memiliki tema dan konsep yang sama dengan penelitian yang akan diangkat 

penulis. Akan tetapi penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang akan diangkat penulis. Perbedaannya adalah penelitian Wolter 

Widyatama lebih menekankan terhadap modal sosial. 

Berdasarkan hasil penelusuran literatur penelitian terdahulu yang 

tercantum diatas, dapat kita ketahui bahwasannya penelitian-penelitian tersebut 

memiliki tema dan obyek kajian yang sama dengan yang akan diangkat penulis. 

Meskipun sama dalam obyek kajiannya, namun penelitian ini yang berjudul 

“Strategi Buruh Tani dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi untuk 

Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Di Sub Dusun Sarang, Desa Sidomulyo, 

Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, memiliki perbedaan dengan 

penlitian-penelitian yang telah disebutkan diatas. Adapun perbedaan ialah, 

penulis lebih berfokus tentang bagaimana strategi buruh dalam memenuhi 

kebutuhan ekonomu untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga di Sub Dusun 

Sarang. 
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E. Kerangka Teori 

1. Konsep Kesejahteraan  

a. Definisi Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu untuk 

mengidentifikasi dan memecahkan suatu masalah kesejahteraan sosial 

pada masyarakat. Konsep pemerintah di mana negara mengambil 

peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan 

sosial warga negaranya. Welfare state atau negara kesejahteraan 

adalah suatu konsepsi yang lahir dari kesepakatan rakyat sebagai 

bentuk mandat sosial untuk mewujudkan sumber daya yang dimiliki 

secara biak untuk kepentingan warga negaranya.20 

b. Indikator Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan sosial dapat terukur jika indikator yang sudah ada 

bisa tercapai dan dilaksanakan. Ada tiga syarat utama untuk 

mendefinisikan kondisi kesejahteraan sosial, yaitu: 

c. Ketika Masalah Sosial dapat dimenej dengan baik. 

Setiap orang belum tentu memiliki kemampuan management 

yang baik terhadap masalah sosial yang dihadapi. Kaya atau miskin 

pasti akan memiliki pandangan yang berbeda apabila dihadapkan 

dengan sesuatu masalah. 

                                                           
20 Isbandi Rukminto Adi, “Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, 

dan Kajian Pembangunan)”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 253. 
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d. Ketika kebutuhan terpenuhi. 

Setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara 

keseluruhan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan 

tersebut tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut 

keamanan, kebersihan, pendidikan, keharmonisan dalam berinteraksi 

dengan masyarakat lain atau individu baru. 

e. Ketika peluang sosial terbuka secara maksimal. 

Untuk merealisasikan setiap potensi yang ada dari anggota 

masyarakat perlu ada langkah memaksimalkan peluang dalam model 

perencanaan terhadap bekerja sebagai buruh tani. Pemerintah dapat 

memperluas peluang tersebut dengan meningkatkan program 

pendidikan dan pelatihan maupun menciptakan sistem sosial yang 

mendukung masyarakat sekitar untuk memperoleh kesejahteraan 

keluarga dengan membuka usaha kecil dalam dalam menjunjung 

perekonomian yang tidak serta-merta bergantung sebagai buruh tani.21 

2. Teori Strategi 

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, “strategos” yaitu secara 

umum memiliki pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk 

melakukan suatu tindakan dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan 

                                                           
21 Miftachul Huda, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 72. 
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eksekusi sebuah aktivitas sebagai pemenuhan kebutuhan dasar buruh tani 

memperkuat usahanya dengan memanfaatkan peluang yang ada, meskipun 

dengan kelemahan atau keterbatasan yang dimiliki.22  

Strategi bertahan hidup sebagai kemampuan seseorang dalam 

menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan 

yang melingkupi kehidupannya. Strategi penanganan msalah ini pada 

dasarnya merupakan kemampuan segenap anggota keluarga dalam 

mengelola aset yang dimilikinya.23 

Keluarga buruh tani dalam menjalani kehidupan sehari-hari akan 

menerapkan berbagai macam strategi untuk bertahan hidup . Strategi 

bertahan hidup dapat mengatasi goncangan dan tekanan ekonomi. Strategi 

bertahan hidup dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni sebagai 

berikut: 

Strategi dibagi menjadi tiga yaitu; 

a. Strategi Aktif 

Memaksimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki keluarga 

mereka 

b. Strategi Pasif  

Yaitu lebih selektif dan tidak boros 

                                                           
22 Hidayatul Adniyah, Agus Muliadi Putra, “Strategi Buruh Tani dalam Memenuhi 

Kebutuhan Pendidikan Anak di Desa Karang Baru Batu Rente Kecamatan Wanasaba Kabupaten 

Lombok Timur”, Jurnal Geodika, vol. 1: 2. hlm 3-4. 
23Rifki Fandi Winarno, “Strategi Bertahan Hidup Mantan Karyawan PT. Kertas 

Nusantara Di Desa Pilanjau Kabupaten Berau”, Jurnal Sosiatri, vol . 4, No 4, 2016 hlm 21 



18 
 

c. Strategi Jaringan 

Meminta bantuan kepada kerabat baik secara formal maupun non 

formal seperti meminjam uang. 

Strategi tersebut dilakukan sebagai kartu AS apabila sesuatu yang 

tidak dapat diprediksi terjadi secara mendadak24 

3. Teori Ekonomi Mikro 

Teori Ekonomi merupakan seperangkat prinsip ekonomi yang 

diturunkan dari berbagai model ekonomi yang berkaitan satu sama lain. 

Setiap prinsip/hukum ekonomi merupakan keterangan umum tentang 

perilaku dan fenomena dari sekelompok unsur tertentu yang merupakan 

satu konsep. Kebutuhan manusia merupakan pendorong dari kegiatan 

ekonomi. Teori ekonomi mikro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang 

mempelajari perilaku individu dalam membuat keputusan-keputusan yang 

berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi.25 

Menurut peneliti menggunakan teori strategi dan teori ekonomi 

mikro dikarenakan kita dapa mengklasifikasi perbedaan cara pemenuhan 

ekonomi keluarga buruh tani untuk mewujudkan kesejahteraan dalam 

keluarga buruh tani. Karena setiap keluarga buruh tani dalam mewujudkan 

kesejahteraan keluarga pasti memilliki perbedaan antara buruh tani satu 

dengan yang lain. Sebagaimana peneliti melihat dari segi kesejahteraan 

masyarakat buruh tani yang menjadi fokus penelitian yakni tindakan 

                                                           
24 Winardi, Enterpreneur dan Enterpreneurship, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 106. 
25 Rusmijati, Teori Ekonomi Mikro I, (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2017), hlm 1  



19 
 

seorang masyarakat buruh tani dalam memenuhi kebutuhan ekonomi 

untuk mewujudkan kesejahteraan keluarganya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif-deskriptif, variabel 

penelitian melputi strategi buruh tani; menggambarkan bagaimana strategi 

butruh tani dalam mensejahterakan keluarga masyarakat secara lebih 

mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi yang bisa 

didapatkan dengan cara (pengamatan, wawancara, audiovisual, 

dokumentasi, dan berbagai laporan lainnya).26  

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama dalam memberikan 

informasi terkait penelitian yang dapat memberikan data mengenai 

masalah yang akan diteliti27dengan mengkaji kasus yang mendalam 

dengan teknik Snowball, yaitu pada awalnya dengan sumber data yang 

sedikit menjadi lebih banyak informan terkait. 

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis. Penullis akan 

mewawancarai tujuh orang buruh tani subjek penelitian dan tiga orang 

pemilik lahan. 

                                                           
26 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima 

Pendekatan, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).  hlm 135. 
27 Saifudin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 34-35. 
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b. Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono objek penelitian kualitatif disebut variabel 

penelitian yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.28 Pada 

penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian diwilayah buruh tani 

yang berada di Sub Dusun Sarang, Sidomulyo Bambanglipuro Bantul 

D.I Yogyakarta. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud 

merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah 

fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah 

diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi terhadap 

gejala yang akan diteliti.29 

2) Wawancara 

Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi terstruktur, dengan menggunakan pendekatan 

petunjuk wawancara. Pewawancara membuat kerangka pertanyaan 

terlebih dahulu guna memperoleh data yang terfokus pada 

permasalahan yang diteliti. Wawancara ini dilakukan untuk 

menemukan pandangan masyarakat yang lebih luas terkait strategi 

buruh tani. Peneliti sebisa mungkin melakukan wawancara yang 

                                                           
28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm 215.  
29 Susanto, Metode Penelitian Sosial, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2006), hlm. 

126. 
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seimbang antara informan agar wawancara menjadi lebih terbuka 

seperti menerapkan 5W+1H.30 untuk menjawab persoalan didalam 

rumusan masalah. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi dapat dijadikan sebagai pelengkap data yang 

sudah didapatkan melalui observasi dan wawancara seperti foto-

foto, rekaman, serta hasil dokumentasi lainnya yang bisa diperoleh 

dari masyarakat maupun pemerintah.31 

d. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka 

memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Data yang belum 

dianalisis masih merupakan data mentah. Dalam kegiatan penelitian, 

data mentah akan memberi arti, bila dianalisis dan ditafsirkan.32 

1) Reduksi Data 

Reduksi merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah 

seperti membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, 

membuat gugus-gugus, membuat pemisahan-pemisahan, menulis 

                                                           
30 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: Erlangga, Edisi Kedua 2009) 

hlm. 104. 
31 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta:  Rineka Cipta, 2008), 

hlm 50. 
32“Pengertian Analisis Data Menurt Ahli”. 

https://metlitblog.wordpress.com/2016/11/25/pengertian-analisis-data-menurut-ahli/, diakses 

tanggal 30 November 2018.  

https://metlitblog.wordpress.com/2016/11/25/pengertian-analisis-data-menurut-ahli/
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memo dan proses terus menerus setelah kerja lapangan, hingga 

laporan akhir lengkap.33 

2) Model Data (Data Display) 

Model data didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi 

yang tersusun untuk mendiskripsikan dan pengambilan tindakan 

dalam bentuk naratif yang berguna untuk dibaca dan menarik hasil 

yang diterima dengan baik menggambarkan kesimpulan yang 

dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya.34 

3) Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan 

Kesimpulan juga diverifikasi sebagaimana peneliti 

memproses dengan teliti dengan argumentasi yang panjang, 

sehingga teruji kepercayaannya, kekuatannya, dan paling penting 

validitasnya.35 

e. Keabsahan data 

Penulis menggunakan teknik triangulasi data yang berguna untuk 

pencapaian tujuan penelitian. Teknik triangulasi merupakan 

pemeriksaan data dengan memanfaatkan data lain selain data yang 

didapat dengan tujuan peengecekan atau membandingkan data. Artinya 

pengukuran kepercayaan informasi dicek sedetail mungkin dengan 

berbagai pendapat.36 

                                                           
33 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif : ANALISIS DATA, (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan 

ke tiga Februari 2012), hlm 129. 
34 Ibid., hlm 131. 
35 Ibid., hlm 133. 
36 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda, 2017),  hlm 304. 
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G.  Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisikan tentang Latar Belakan, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II Gambaran umum lokasi penelitian seperti letak geografis 

wilayah, kondisi alam, sosial, ekonomi, agama, pendidikan dan diskripsi 

mengenai lokasi penelitian.  

Bab III Paparan isi dari pembahasan mengenai jawaban dari rumusan 

masalah serta mengupasnya dengan kerangka teori yang digunakan untuk 

menganalisa kesejahteraan buruh tani. 

Bab IV Bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian yang diolah 

sedemikian rupa dari hasil pengumpulan data (observasi, wawancara, dan 

dokumentasi) dan memuat lampiran yang diperlukan. 
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BAB IV 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Strategi Buruh Tani Dalam 

Memenuhi Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Sub Dusun Sarang, Desa 

Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Bantul). Adapun rumusan masalah 

penelitian mengenai strategi buruh tani di Sub Dusun Sarang dalam memenuhi 

kesejahteraan keluarga. Berikut kesimpulannya 

1. Peneliti menyimpulkan bahwasanya keluarga buruh tani sudah mampu 

memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik, meliputi kebutuhan 

sandang, pangan dan papan. Pemenuhan kebutuhan pokok tersebut 

dapat terpenuhi dengan penghasilan sebagai buruh tani dan juga 

didukung dengan pekerjaan sampingan yang mereka lakukan di sela-

sela musim tanam dan musim panen telah selesai. 

2. Adapun faktor yang menyebabkan keluarga buruh tani memilih bekerja 

sebagai buruh tani diantaranya adalah: faktor tingkat pendidikan yang 

masih tergolong rendah, faktor keturunan yakni orang tuanya sebagai 

buruh petani atau petani sehingga membuat mereka mengerti cara 

bertani untuk bertahan hidup, Faktor minimnya kepemilikan lahan 

untuk bertani secara pribadi, faktor kurangnya lapangan pekerjaan, dan 

faktor kurangnya modal serta minimnya keahlian yang mereka miliki 

untuk membuka usaha. 
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3. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga para buruh tani 

memiliki strategi bertahan hidup yang mereka lakukan, diantaranya 

adalah: Strategi aktif dengan melakukan pekerjaan sampingan seperti 

menjadi buruh bangunan, bertani di lahan pribadi, dan memancing ikan. 

Strategi pasif dengan cara menghemat pengeluaran keluarga. Strategi 

jaringan, yakni dengan cara memanfaatkan keluarga atau relasi untuk 

meminjam uang atau barang, guna memenuhi kebutuhan keluarga baik 

yang bersifat biasa ataupun mendadak. 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti 

memiliki saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Desa Sidomulyo 

Bagi pemerintah Desa Sidomulyo yang dalam hal ini merupakan 

pemerintahan yang memiliki wilayah administrasi melingkupi 

Pedukuhan Kuwon beserta Sub Sub Dusunnya yakni Sub Dusun 

Sarang, Sub Dusun Kuwon, Sub Dusun Tegal, Sub Dusun Belan. 

Peneliti berharap kedepannya agar pemerintah Desa Sidomulyo lebih 

aktif memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan beserta 

memberikan fasilitas berupa pelatihan-pelatihan kerja, agar kualitas 

sumber daya manusiannya lebih baik dari sebelummnya. Selain itu 

peneliti juga berharap agar pemerintah desa Sidomulnyo membuat 

kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia. 
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2. Kepala Pedukuhan Kuwon 

Bagi pemerintahan pedukuhan Kuwon dalam hal ini kepala 

pedukuhan Kuwon, peneliti berharap agar kepala pedukuhan lebih 

aktif lagi memperhatikan dan memantau terhadap kesejahteraan 

anggota masyarakatnya. 

3. Rukun Tangga Sub Dusun Sarang 

Bagi pemerintahan Sub Dusun Sarang, dalam hal ini bapak-

bapak RT yang terbagi menjadi tiga. Peneliti berharap agar bapak RT 

terus memantau dan memperhatikan dengan terus memperbarui data 

kependudukan baik data ekonomi maupun tingkat kesejahteraan. 

4. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggukanan metode 

penelitian kuantitatif, yakni dengan menggunakan kuisioner agar data 

yang didapat lebih efektif, akurat, komperhensif serta valid, guna 

mendukung dan melengkapi penelitian sebelumnya. 

5. Pembaca 

Untuk pembaca, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat 

menambah wawasan terkait keonsep kesejahteraan dan bagaimana 

buruh tani bertahan hidup dengan strategi-strateginya. 
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