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ABSTRAK 

  Eka Fitriani, NIM 1131171009. Pengaruh Kegiatan Industri Rumah Tangga   

Terhadap Pendapatan Keluarga Di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut 

Sei Tuan. Skripsi. FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN, PENDIDIKAN 

LUAR SEKOLAH, UNIVERSITAS NEGERI MEDAN, 2017. 

Masalah dalam penelitian ini adalah masih ada keluarga yang 

pendapatannya masih rendah sehingga belum mampu untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

kegiatan industri rumah tangga pada binaan kelompok Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), untuk mengetahui gambaran 

pendapatan keluarga pada binaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Sejahtera (UPPKS), untuk mengetahui pengaruh kegiatan industri 

rumah tangga terhadap pendapatan keluarga di Desa Sei Rotan Kecamatan 

Percut Sei Tuan. 

Teori yang digunakan dalam aspek kegiatan industri rumah tangga adalah 

dari “Klasifikasi industri menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 

industri rumah tangga yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja antara 1 

sampai 4 orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga 

kerja berasal dari keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala 

rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarga”. Sedangkan teori dalam aspek 

pendapatan keluarga adalah dari dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.150 

Tahun 2001 dari Keputusan Menteri Keuangan tentang PPh pasal 21 Tahun 

2003 menyatakan “Pendapatan keluarga adalah uang yang diterima oleh 

keluarga dari hasil penjualan industri makanan ringan dan industri bordir dalam 

waktu sehari penjualan”. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sebanyak 

30 orang keluarga. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah angket 

(Kuisioner). Dan teknik analisis datanya menggunakan korelasi product moment 

dan untuk uji hipotesis (uji-t). 

Hasil analisis perhitungan rumus korelasi product moment adalah rxy= 19,79 

dan untuk mengetahui adakah pengaruh antara variabel X dan variabel Y, dari 

hasil perhitungan uji t diperoleh t hitung > t tabel  =  5,291 > 1,701, maka Hipotesis 

yang diujikan diterima, hal ini membuktikan bahwa terdapat “Pengaruh 

Kegiatan Industri Rumah Tangga Terhadap Pendapatan Keluarga di Desa Sei 

Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan”. 
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