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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Skema Tindakan Voluntaristik Para Pekerja Buruh Tani dalam Mencapai 

Kebutuhan Ekonominya pada Sektor Pedagang Kaki Lima di Kecamatan 

Junrejo Kota Batu 

Pesatnya pariwisata di Kota Batu telah memberikan dampak secara 

sosial ekonomi di dalam masyarakat. Pembangunan pariwisata di Kota 

Batu yang semakin gencar seolah melenyapkan jatidiri Kota Batu sebagai 

kota pertanian. Banyak lahan-lahan kosong yang telah berubah menjadi 

beton-beton hotel dam tempat wisata. Hal ini tentunya terdapat pergeseran 

dalam bidang pekerjaan di dalam masyarakat. Lahan pertanian yang 

semakin sedikit dan tingginya biaya pertanian membuat masyarakat yang 

berkecimpung di bidang pertanian akan merencanakan dan melaksanakan 

aksi alternatif terhadap bidang pekerjaannya. 

Banyaknya wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata gratis 

Alun-alun Kota Batu menjadikan sebagian buruh tani tidak lagi 

menggantungkan perekonomiannya di sektor pertanian. Buruh tani beralih 

profesi menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima) di kawasan Alun-alun Kota 

Batu. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Amin selaku PKL di Alun-

alun Kota Batu sebagai berikut: 

“Sakjeke Batu dadi kota wisata, aku wes jarang rewang nang 
sawah mas. Aku mulai dodolan dek alun-alun mulai tahun 2013, 
pas bojoku mbobot anak pertama. Waktu iku ono sing nawari aku 
stan di alun-alun. Terus tak jupuk. Akhire aku dodolan cilok ndek 
alun-alun sampek saiki. Nek aku ngandalno buruh tani gak cukup 
mas gawe bendinone, opo maneh waktu iku bojoku meteng. Nek 
aku dodolan ndek alun-alun iku bendino mesti ono hasile”. 
“Semenjak Batu menjadi kota wisata, saya sudah jarang menjadi 
buruh tani di sawah. Saya mulai jualan di alun-alun mulai tahun 
2013, ketika istri saya hamil anak pertama. Waktu itu ada yang 
menawari saya stan di alun-alun. Lantas saya ambil. Akhirnya saya 
jualan cilok di alun-alun sampai sekarang. Jika saya mengandalkan 
buruh tani tidak cukup mas untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi 
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waktu itu istri saya hamil. Jika saya jualan di alun-alun setiap hari 
pasti ada hasilnya”. (pen) 
 

Pesatnya pariwisata membuat buruh tani menjadikan sektor pariwisata 

sebagai lapangan pekerjaan baru. Buruh tani beralih profesi menjadi PKL 

(Pedagang Kaki Lima) di alun-alun Kota Batu. Dalam mencukupi 

kebutuhan sehari-hari, PKL (Pedagang Kaki Lima) tidak hanya 

bergantung pada satu sektor saja. Saat ini sudah ada PKL (Pedagang Kaki 

Lima) yang menjadi driver go-jek untuk tambahan penghasilan sehari-

harinya. 

 

2. Rasionalitas diversifikasi pekerjaan buruh tani menjadi pedagang kaki lima 

di Kecamatan Junrejo Kota Batu 

a) Preferensi penghasilan  

Buruh tani dalam melakukan diversifikasi pekerjaan buruh tani 

menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima) salah satunya adalah didasarkan 

pada preferensi kecilnya penghasilan dari buruh tani. Penghasilan dari 

pekerjaan buruh tani tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari 

buruh tani. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Amin sebagai 

berikut: 

“Nek aku ngandalno buruh tani gak cukup mas gawe 
bendinone, opo maneh waktu iku bojoku meteng. Nek aku dodolan 
ndek alun-alun iku bendino mesti ono hasile”. 

“Jika saya mengandalkan buruh tani tidak cukup mas untuk 
kebutuhan sehari-hari, apalagi waktu itu istri saya hamil. Jika saya 
jualan di alun-alun setiap hari pasti ada hasilnya”. (pen) 

 
Preferensi penghasilan menjadikan buruh tani beralih profesi menjadi 

PKL (Pedagang Kaki Lima). Penghasilan PKL (Pedagang Kaki Lima) 

dapat diperoleh setiap harinya. Penghasilan per hari yang langsung 

didapatkan oleh PKL (Pedagang Kaki Lima) membuat pekerjaan 

buruh tani mulai ditinggalkan. Preferensi inilah yang menjadikan PKL 

(Pedagang Kaki Lima) mula diminati oleh masyarakat. 
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b) Preferensi beratnya pekerjaan buruh tani 

Pekerjaan buruh tani memang merupakan pekerjaan yang 

melibatkan banyak tenaga fisik. Hal ini membuat buruh tani 

merupakan pekerjaan yang tidak begitu diminati oleh masyarakat. 

Beberapa buruh tani pun beralih profesi pada pekerjaan yang tidak 

menguras fisik yang tinggi. Pekerjaan PKL (Pedagang Kaki Lima) 

yang tidak membutuhkan tenaga fisik yang banyak menjadi 

pertimbangan buruh tani untuk beralih profesi menjadi PKL 

(Pedagang Kaki Lima). Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu 

Susmiati sebagai berikut: 

“Buruh tani gak ono hasile mas, wes kepanasan, soro, hasile 
sedino mek telung puluh lime ewu. Buruh tani tidak ada 
hasilnya mas, sudah kepanasan, sengsara, hasilnya sehari cuma 
Rp. 35.000,-. (pen) 
 

Pekerjaan buruh tani harus berhadapan dengan cuaca yang sangat 

panas di sawah. Hal inilah yang menjadikan salah satu pertimbangan 

buruh tani di Kota Batu mulai beralih ke pekerjaan di bidang lainnya 

seperti menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima). Berdasarkan wawancara 

di atas, salah preferensi beralihnya buruh tani menjadi PKL (Pedagang 

Kaki Lima) adalah beratnya pekerjaa buruh tani. Terlebih untuk saat 

ini pekerjaan buruh tani kurang diminati oleh anak-anak muda. 

c) Preferensi banyaknya pengunjung di Alun-Alun Kota Batu 

Salah satu preferensi buruh tani yang menjadi PKL (Pedagang 

Kaki Lima) di Alun-alun Kota Batu adalah banyaknya pengunjung 

yang berwisata di Alun-alun Kota Batu. Hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh Amin sebagai berikut: 

“lek mbatu saiki rame terus mas. Lek biyen kan pas sabtu 
minggu tok sing rame, saiki meh bendino ramene. Yo mungkin 
iku mas wong-wong akeh sing dodol di alun-alun”. 
“kalau Batu sekarang ramai terus mas. Kalau dulu kan Cuma 
hari sabtu minggu saja yang ramai, sekarang hampir tiap hari 
ramainya. Ya mungin itu mas orang-orang banyak yang jualan 
di alun-alun”. (pen) 
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Preferensi banyaknya pengunjung di alun-alun Kota Batu telah 

dimanfaatkan oleh buruh tani beralih menjadi PKL (Pedagang Kaki 

Lima). Berdasarkan pernyataan tersebut, preferensi ramainya Kota 

Batu dan kawasan Alun-alun Kota Batu menjadikan buruh tani beralih 

profesi menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima). 

d) Preferensi efisiensi pekerjaan 

Efisiensi pada sektor PKL (Pedagang Kaki Lima) menjadi 

salah satu preferensi buruh tani memilih untuk menjadi PKL 

(Pedagang Kaki Lima). Pekerjaan yang dapat membuat waktu menjadi 

efektif menjadikan PKL (Pedagang Kaki Lima) ada yang melakukan 

diversifikasi pekerjaan. Hal ini menjadikan sumber penghasilan tidak 

hanya bergantung pada satu sektor saja. Hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh Pak Subur sebagai berikut: 

“Selain itu, di rumah saya juga buka toko pracangan, yang 
jualan istri saya. Saya ini juga jadi Go-Jek mas, hehehe. 
Banyak kok temen-temen PKL yang selain jualan, pagi atau 
siang gitu nggo-jek”. 
 

Pekerjaan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang sangat efisien menjadikan 

sektor pekerjaan dapat dilakukan diversifikasi pekerjaan. Salah 

satunya adalah membuka toko dan menjadi driver go-jek. Hal ini 

sangat mungkin dilakukan karena PKL (Pedagang Kaki Lima) waktu 

beroperasinya adalah pada saat malam hari. 

 

B. Pembahasan  

1. Skema Tindakan Voluntaristik Para Pekerja Buruh Tani dalam Mencapai 

Kebutuhan Ekonominya pada Sektor Pedagang Kaki Lima di Kecamatan 

Junrejo Kota Batu 

Pekerja buruh tani memiliki tindakan terhadap lesunya pertanian 

dengan memanfaatkan perkembangan pariwisata yang sedang menggeliat 

di Kota Batu. Beberapa tindakannya adalah menjadi PKL (Pedagang Kaki 

Lima) di kawasan Alun-alun Kota Batu, membuka usaha lain dan menjadi 
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driver online. Talcott Parsons dalam teori aksinya mengungkapkan bahwa 

kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau 

alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai 

tujuannya. Dalam teori aksinya ini Parsons mengatakan bahwa : 

“Dalam masyarakat yang kontemporer suatu tindakan lebih 
cenderung rasional, yaitu mencapai tujuan atau sasaran dengan 
sarana-sarana yang paling tepat”. 
 

Pada intinya teori aksi ini menggambarkan bahwa dalam tindakan di 

masyarakat modern lebih cenderung bersifat rasional yaitu menetapkan 

cara untuk mencapai tujuannya. Tidak ada individu yang bertindak tanpa 

memiliki tujuan tertentu (Susilo, 2008: 114). 

Pekerja buruh tani telah menentukan cara dengan pertimbangan 

yang rasional untuk mencapai tujuannya. Pekerja buruh tani menentukan 

cara berupa menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima), membuka usaha lain dan 

menjadi driver online. Hal ini dapat dijabarkan di dalam skema tindakan 

voluntaristik para pekerja buruh tani dalam mencapai kebutuhan 

ekonominya sebagai berikut: 

Bagan 4.1 Skema Tindakan Voluntaristik Para Pekerja Buruh Tani dalam 

mencapai Kebutuhan Ekonomi 

 

 

 

  (Alat 1) Menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima) 

  (Alat 2) Membuka usaha lain 

  (Alat 3) Menjadi driver online 

    Alat n 

 

 
 

Diolah berdasarkan pada bagan Parsons dalam Turner : 1998 ; 30 

Berdasarkan bagan di atas, pekerja buruh tani menentukan cara atau alat 

untuk mencapai tujuannya, yaotu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal 

 

Buruh tani 

Pesatnya pariwisata di Kota 

Batu 

Mencukupi 

kebutuhan sehari-

haru 

Ajakan teman yang sudah menjadi PKL, PKL 

yang lebih menguntungkan dari buruh tani 
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ini didasarkan pada nilai atau norma yang berkembang di antara pekerja 

buruh tani yaitu sulitnya bekerja di sektor pertanian baik secara fisik dan 

non fisik. Sedangkan kondisi situasional yang mempengaruhi tindakan 

pekerja buruh tani untuk melakukan diversifikasi pekerjaan adalah 

pesatnya pariwisata di Kota Batu. 

 

2. Rasionalitas Diversifikasi Pekerjaan Buruh Tani menjadi Pedagang Kaki 

Lima di Kecamatan Junrejo Kota Batu 

Teori pilihan rasional dari James Coleman dapat dijadikan untuk 

menganalisa rasionalitas diversifikasi pekerjaan buruh tani. Pada 

pandangan teori pilihan rasional menganggap bahwa aktor akan 

menentukan tujuan dengan preferensi-preferensinya. Beberapa asumsi 

dasar dari teori pilihan rasional (dalam Turner, 1998: 304) dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Individu beorientasi pada tujuan 

2. Individu memiliki seperangkat preferensi secara hirarkis 

3. Dalam menentukan pilihan, individu membuat pertimbangan yang 

rasional berdasar pada: 

 Perilaku yang mengacu pada hirarki preferensi 

 Resiko pada masing-masing preferensi 

 Cara yang terbaik untuk memaksimalkan pilihan 

Pada dasarnya teori pilihan rasional lebih menekankan pada seorang aktor 

/ individu yang menetukan tujuan berdasarkan preferensi-preferensi yang 

rasional. 

1. Individu berorientasi pada tujuan 

Tindakan individu berorientasi pada tujuan. Humans are 

purposive and goal oriented (Turner, 1991: 354). Tindakan buruh tani 

yang melakukan diversifikasi pekerjaan merupakan wujud dari 

tindakan individu yang berorientasi pada tujuan. Diversifikasi 

pekerjaan  buruh tani memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh buruh 

tani. Tujuan buruh tani dalam melakukan diversifikasi pekerjaan 
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adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan 

dengan pekerjaan buruh tani. Tujuan lainnya adalah untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari. Hal  ini dilakukan oleh buruh tani karena 

pekerjaan buruh tani sudah tidak dapat lagi untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari. 

2. Individu memiliki seperangkat preferensi secara hirarkis 

Diversifikasi pekerjaan buruh tani pada pekerjaan sektor 

informal didasarkan atas beberapa preferensi. Humans have sets of 

hierarchically ordered preferences, or utilities (Turner, 1991: 354). 

Diversifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani didasarkan 

atas beberapa preferensi. Beberapa preferensi diversifikasi pekerjaan 

buruh tani pada sektor ekonomi informal antara lain preferensi 

penghasilan, preferensi beratnya pekerjaan buruh tani, preferensi 

banyaknya pengunjung di kawasan Alun-alun Kota Batu, dan 

preferensi efisiensi pekerjaan. Beberapa preferensi tersebut 

menjadikan buruh tani melakukan diversifikasi pekerjaan pada sektor 

informal, seperti menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima) dan driver 

online. 

3. Dalam menentukan pilihan, individu membuat pertimbangan yang 

rasional berdasar pada: 

 Resiko pada masing-masing preferensi 

Beberapa preferensi buruh tani dalam melakukan 

diversifikasi pekerjaan pada sektor informal adalah preferensi 

penghasilan, preferensi beratnya pekerjaan buruh tani, 

preferensi banyaknya pengunjung di kawasan Alun-alun Kota 

Batu, dan preferensi efisiensi pekerjaan. Buruh tani dalam 

menentukan preferensi tersebut telah mempertimbangkan 

secara rasional resiko dari beberapa preferensi tersebut. Resiko 

yang dipertimbangkan oleh buruh tani telah dipertimbangkan 

secara matang. Preferensi penghasilan memiliki resiko berupa 

tidak menentunya penghasilan dari PKL (Pedagang Kaki 
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Lima). Buruh tani sudah siap terhadap situasi fleksibilitas 

penghasilan dari PKL (Pedagang Kaki Lima). Buruh tani 

merasa bahwa menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima) selalu 

mendapatkan penghasilan secara langsung setiap harinya. 

Resiko terhadap preferensi beratnya pekerjaan buruh tani 

juga telah dipertimbangkan secara matang oleh buruh tani. 

Resiko buruh tani yang memiliki tingkat pekerjaan yang berat 

menjadikan buruh tani lebih memilih menjadi PKL (Pedagang 

Kaki Lima). Pekerjaan  buruh tani di bawah terik matahari dan 

guyuran hujan menjadikan buruh tani memilih resiko 

pekerjaan yang tidak memberatkan. Hal ini menjadikan buruh 

tani melakukan diversifikasi pekerjaan menjadi PKL 

(Pedagang Kaki Lima). 

Resiko dari preferensi banyaknya pengunjung di 

kawasan Alun-alun Kota Batu adalah sepinya pengunjung di 

Alun-Alun Kota Batu. Resiko suatu saat jika terjadi penurunan 

pengunjung di Alun-Alun Kota Batu, buruh tani telah 

menyiapkan berbagai macam alternatif pekerjaan lainnya. 

Buruh tani akan melakukan inovasi produk yang mereka jual 

di Alun-Alun Kota Batu. Hal ini menjadikan pengunjung di 

Alun-Alun Kota Batu semakin betah jalan-jalan dan wisata 

kuliner di Alun-Alun Kota Batu. 

 Cara yang terbaik untuk memaksimalkan pilihan 

Buruh tani telah memilih melakukan diversifikasi 

pekerjaan menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima) di kawasan 

Alun-Alun Kota Batu. Cara yang terbaik untuk 

memaksimalkan pilihan buruh tani menjadi PKL (Pedagang 

Kaki Lima) di Alun-Alun Kota Batu adalah dengan mengikuti 

paguyuban Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Batu.  

 

 


