
ABSTRAK 

 

 

 Kondisi  Sosial  Ekonomi Keluarga Pemulung   Batubara di Kecamatan  
Talawi Kota Sawahlunto. 

 

Oleh : Gusmarina 

 

       Penelitian ini bertujuan untuk mendapat informasi tentang Kondisi Sosial Ekonomi 
Keluarga pemulung batubara di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto meliputi: Pemenuhan 
kebutuhan pokok, Pendapatan, Pendidikan, Jam kerja, Kesehatan, Jumlah anggota keluarga 
pemulung batubara di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. 

        Jenis penelitian adalah Penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 
keluarga pemulung batubara. Teknik penentuan informan adalah secara excidental Sampling 
dimana subjek yang di ambil  berdasarkan informan yang di temui di daerah penelitian itu yang 
dijadikan subjek penelitian. Jumlah Informan pada penelitian ini terdapat 13 keluarga pemulung 
batubara. Dalam penelitian ini yang jadi subjek penelitiannya adalah keluarga pemulung 
batubara. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari tanggal 14 April 2012 sampai dengan 14  
Juli 2012 dan tempat peneliti dilakukan di Kecamatan Talawi. Pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi,wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian di lapangan sebagai berikut :a) Dalam Pemenuhan kebutuhan pokok 
murni di peroleh dari profesi menjadi pemulung batubara di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto 
dan tidak ada bantuan dari orang lain. b) Dengan bekerja sebagai pemulung batubara, keluarga 
pemulung batubara ini mendapat penghasilan dengan kategori  pendapatan tinggi berkisar antara  
Rp. 800.000 sampai Rp.1.200.000 perbulan. c) Tingkat Pendidikan Keluarga pemulung batubara 
ini masih rendah, masih ada anggota keluarga yang tamat SD dan tidak tamat SD. d) Jam kerja 
keluarga pemulung batubara tidak tetap mereka mulai bekerja jam 8.00 wib sampai jam 17.00 
wib kadang-kadang sampai magrib apabila batubara banyak, dengan adanya peoperasian alat 
berat  pemulung batubara  bekerja hingga magrib. e) Tingkat kesehatan keluarga pemulung  
batubara ini tidak memiliki penyakit yang serius hanya penyakit ringan saja seperti pegal -pegal, 
kesemutan tangan, dan demam panas. Keluarga ini berobat ke puskesmas pembantu yang ada di  
setiap desa  dan berobat ke pengobatan alternatif. f)  Keluarga pemulung batubara ini memeliki 
jumlah anggota keluarga atau memiliki anak lebih dari 2 orang dan mereka ikut bekerja sebagai 
pemulung batubara. 
 


