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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan 

kemiskinan dan stunting yang kerap terjadi disetiap waktunya di 

Indonesia, jumlah penduduk miskin pada maret 2020 sebesar 26,42 

juta orang, meningkat 1,28 juta orang terhadap maret  2019. 

Pemberdayaan perempuan dianggap dapat mengurangi kemiskinan di 

kabupaten tanggamus, bahkan dapat mencukupi kebutuhan keluarga, 

sumber pangan keluarga dan dapat meningkatkan ekonomi keluarga. 

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan 

untuk memenuhi kesejahteraan ekonomi keluarga di pekon banjar 

manis kecamatan gisting kabupaten tanggamus. Selain itu penelitian 

ini juga untuk  mengetahui peran  pemberdayaan perempuan dalam 

memenuhi kesejahteraan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi 

islam pada kelompok wanita tani sahabat. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research 

yaitu penelitian lapangan. Metode penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif, dengan pengumpulan data sebagai 

berikut : observasi, wawancara, serta dokumentasi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: a). Peran perempuan untuk memenuhi 

kesejahteraan ekonomi keluarga di pekon banjarmanis di bagi menjadi 

2 yaitu kondisi single parent (tidak bersuami), dan kondisi 

bersuami.Kondisi tidak bersuami motivasi yang menjadi dasar 

keikutsertaan perempuan single parent dalam rangka mempertahankan 

hidup keluarganya sedangkan kondisi yang bersuami peran 

perempuan memiliki motivasi untuk memenuhi kesejahteraan 

ekonomi keluarganya. b). Pemberdayaan perempuan dalam memenuhi 

kesejahteraan ekonomi keluarga dalam  perspektif ekonomi islam 

sudah sesuai ketentuan dalam islam diantaranya : Tidak boleh 

melalaikan tugasnya  di sektor domestik dan sebelum mengikuti 

kegiatan ibu kwt sahabat telah mendapatkan  izin dari suami.  Para ibu 

kwt sahabat mampu bekerja di luar rumah tetapi tetap melaksanakan 

tugasnya dalam rumah tangga dengan baik, sehingga hak dan 

kewajiban dalam rumah tangga tidak terabaikan. Ibu kwt sahabat telah 

mendapatkan izin dari suami mereka dan mengutamakan keluarga. 

Dalam  menetapkan bagi hasil, pemerintah tidak meminta hasil kepada 

masyarakat namun hasil dari kegiatan ini semua di ambil oleh 

masyarakat. Sistem ini sesuai syariat islam yang menganjurkan agar 

upah  yang diterima sesuai dengan tenaga yang diberikan tidak boleh 

dirugikan, ditipu dan dan di eksploitasi tenaganya. 

Kata kunci : Pemberdayaan, Kesejahteraan, Ekonomi islam. 
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MOTTO 

 

                    

                     

 

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan 

Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 

dari apa yang telah mereka kerjakan” 

Q.S  An-Nahl (16) : 97 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal guna memudahkan dan 

menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul maka perlu 

adanya penegasan arti, makna, dan istilah-istilah mengenai 

skripisi ini. Oleh karena itu, ada hal-hal yang perlu ditegaskan dari 

judul penelitian ini.Penegasan ini dimaksudkan untuk membatasi 

permasalahan dan menghindari salah penafsiran. Artinya, dengan 

adanya penegasan pada setiap kata maka semuanya akan menjadi 

terarah, jelas dan mudah dipahami. Adapun judul skipsi ini 

adalah: 

“PERAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK 

MEMENUHI KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada 

Kelompok Wanita Tani Sahabat Pekon Banjar Manis Dusun 

V Kecamatan gisting Kabupaten Tanggamus) 

Maka perlu diuraikan satu persatu isi pada judul tersebut sebagai 

berikut : 

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
1
 

2. Pemberdayaan mempunyai makna harfiah membuat seseorang 

dan kelompok berdaya, istilah lain untuk memberdayakan 

adalah penguatan(empowerment).
2
 

3. Pemberdayaan perempuan adalah menyadarkan kembali 

kontribusi perempuan dan pengetahuannya, menolong 

perempuan untuk melawan ketakutan yang mereka hadapi, 

membangkitkan semangat untuk berkontribusi terhadap 

sesamanya, menyadarkan agar perempuan bisa mengontrol 

dirinya sendiri, meningkatkan kemampuan ekonominya agar 

                                                           
1
“Pengertian peran” (on-line) tersedia di: https://kbbi.web.id/peran.html , 

(28 desember 2019). 
2Rosalia indriyati saptaningsih, tri siwi nugrahani, sri rejeki,  

“pemberdayaan perempuan desa untuk mengurangi kemiskinan”.Seminar nasional 

Universitas PGRI Yogyakarta 2015. 



 
 

2 

bisa mandiri, mengilangkan batasan pemahaman perempuan 

sebagai penjaga rumah tangga semata, dan menciptakan serta 

menguatkan perempuan melalui proses institusionalisasi dan 

organisasi.
3
 

4. Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi 

yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan 

secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan 

akibat distribusi pendapatan yang saling berhubung.
4
 

5. Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran 

seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah wawasan 

atau pengetahuan seseorang agar dapat terlihat segala sesuatu 

yang terjadi dengan pandangan yang luas.
5
 

6. Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 

untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk 

mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-

nilai Alquran dan Sunnah.
6
 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa judul penelitian ini untuk  mengetahui 

peran pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan  

kesejahteraan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi 

islam. 

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk 

sangat padat terutama di kota-kota besar. Dengan jumlah 

penduduk  yang sangat padat tersebut, membuat Indonesia banyak 

mengalami masalah sosial. Salah satu masalah sosial adalah 

kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang  atau 

                                                           
3Siti Mahmudah Noorhayati, “Pemikiran islam terhadap gender dan 

pemberdayaan perempuan (studi pemikiran dan  model pemberdayaan nyai di pondok 

pesantren nurul jadid paiton)”. jurnal akademika, Vol. 22 No. 02 juli-desember 2017, 

h. 231. 
4
A.Ghofar purbaya, “strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi 

masyarakar: kasus pengusaha kerupuk dan camilan hasil laut di pantai kenjeran lama 

Surabaya”, oeconomicus jurnal of economics, Vol. 1, No. 1 Des 2016. 
5
Skarno wibowo,ekonomi Mikro islam, (bandung : Pustaka Seti, 2013), h. 

29.  
6
Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi isalam (p3EI) Universitas 

islam indonesia yogyakarta, ekonomi islam, jakarta: rajawali pers, 2013, h. 19. 
 



 
 

3 

sekelompok orang, laki- laki dan perempuan yang tidak mampu 

memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7
Kemiskinan 

dibedakan dalam tiga pengertian yaitu: pertama kemiskinan 

absolut yaitu apabila pendapatan sesorang tidak mencukupi dari 

kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan pangan, 

sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan 

untuk hidup dan bekerja. Rendahnya tingkat pendapatan ini 

terutama disebabkan modal atau miskin karena sebab alami 

(natural). Kedua kemiskinan kultural yaitu mengacu pada sikap 

seseorang  atau masyarakat yang (disebabkan oleh faktor budaya) 

tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan 

meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Ketiga 

kemiskinan relatif yaitu erat kaitannya dengan masalah 

pembangunan yang belum seimbang menyebabkan ketimpangan 

pendapatan.
8
  

Pemberdayaan perempuan sebaiknya lebih terfokus pada ibu, 

karena ibu merupakan pemberi perawatan utama dalam keluarga 

dan relatif tidak berdaya dibandingkan laki-laki, serta memiliki 

kecenderungan untuk memberikan prioritas yang tinggi pada 

kesejahteraan anak-anak dan keluarga daripada untuk kebutuhan 

sendiri. Beberapa model pengembangan masyarakat yang inovatif 

dan dianggap baik menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat, 

khususnya pemberdayaan pada perempuan, adalah kunci 

suksesnya program perubahan sosial untuk merubah kualitas 

hidup dan kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik.
9
 

 Perempuan dan ibu (woman and mother / WAM) dalam 

situasi yang paling disenfranchised (kehilangan haknya) dan 

terpuruk, masih dapat melakukan tindakan yang berhasil 

memimpin gerakan sosial yang memberdayakan diri, dan secara 

                                                           
7Erwan agus purwanto, “mengkaji potensi usaha kecil dan menengah untuk 

pembuatan kebijakan anti kemiskinan di Indonesia”, jurnal ilmu sosial dan politik, 

Vol 10 No.3 2007, h. 300. 
8 Itang, “faktor faktor penyebab kemiskinan”, jurnal keislaman 

kemasyarakatan dan kebudayaan, Vol. 16 No. 1 januari- juni 2015. 
9Effy Wardati Maryam, “partisipasi masyarakat terhadap upaya pengentasan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan perempuan melalui program p3el kabupaten 

sidoarjo”. jurnal psikologia, Vol 3 No 1 januari 2015. 



 
 

4 

signifikan mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga mereka 

dan masyarakat. Pemberdayaan pada perempuan miskin dilakukan 

dalam rangka untuk menemukan upaya agar perempuan miskin 

bisa secara aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan untuk 

pengentasan kemiskinan.
10

 

Beberapa penyebab terjadinya kemiskinan antara lain :  

1. Pelaksanaan suatu kebijakan yang tidak berpihak pada 

masyarakat miskin 

2. Ekonomi di kuasai kelompok tertentu terjadinya korupsi, 

kolusi dan nepotisme dan pemegang kebijakan 

3. Kaum muslim yang wajib mengeluarka zakat enggan 

mengeluarkan zakatnya 

4. Tidak ada pengelolaan zakat dan shadaqoh dari konsumtif 

menjadi produktif 

5. Tidak ada kepedulian pihak lain untuk memberdayakan 

masyarakat miskin.
11

 

Gambar 1.1 

Perkembangan Persentase Kemiskinan 

Provinsi Lampung dan-Nasional 2013-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2019. 
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ibid  
11M. Subari, “pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam perspektif 

islam (studi kasus di kelurahan gempeng kecamatan bangil)”, jurbal studi islam, Vol 

12, No 1, April 2017. 
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Dilihat dari data tersebut diatas, provinsi Lampung 

mengalami penurunan kemiskinan disetiap beberapa tahun 

belakangan ini sejak 2014-2018, Beberapa faktor penyumbang 

kemiskinan diantaranya: Pengangguran, Pendidikan,Jumlah 

penduduk yang terlalu tinggi. 

jumlah penduduk miskin pada maret 2020 sebesar 26,42 

juta orang, meningkat 1,28 juta orang terhadap maret  2019. 

Angka stunting diindonesia pertahun 2019 mencapai 27,67% 

dalam 5 tahun terakhir angka stunting di Indonesia mengalami 

perbaikan.
12

 Meskipun demikian perlu mendapat perhatian 

khusus mengingat masih menjadi masalah kesehatan 

masyarakat karena prevalensinya masih diatas ambang WHO.  

Sedangkan di tanggamus angka kemiskinan dari tahun ke 

tahun makin meningkat pada tahun 2018 sebesar 12,480 dan 

pada tahun 2019 mencapai 12.050. Kondisi stunting di 

tanggamus pemerintah bekerja keras menurunkan tingkat 

prevalensi stunting dari 37,2% (Riskedas 2013) menjadi 

30,8% (Riskedas 2018) data terakhir menurut hasil survey 

status gizi balita Indonesia (SSGBI) menjadi 27,67%.   

Kemiskinan dan stunting menjadi target dari 

pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari pembanguan 

berkelanjutan adalah melindungi dan membangun bumi dan 

seluruh manusia di dalamnya bersamaan dengan 

pembangunan kesejahteraan dan perdamaian bagi semua pada 

tahun 2030. Target sustainable development Goals : 

1. Menyerukan untuk mengakhiri kemiskinan dalam 

segala bentuknya selama 15 tahun kedepan. 

2. Mencari solusi berkelanjutan untuk menghilangkan 

kelaparan dan segala bentuk mal nutrisi pada tahun 

2030 serta mencapai ketahanan pangan. 

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan 

kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dan 

meningkatkan kesehatan reproduksi ibu dan anak. 

                                                           
12

Biro pusat statistic, “kependudukan” (on-line), tersedia di 

http://www.bps.go.id 
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4. Memastikan agar semua orang mendapatkan akses 

kepada pendidikan berkualitas dan kesempatan belajar 

sepanjang hayat. 

5. Kesetaraan gender memberdayakan perempuan dan 

anak perempuan mencapai potensi maksimal mereka, 

yang mensyaratkan adanya penghapusan segala 

bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka. 

6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih 

dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua. 

7. Menjamin kesempatan kerja yang menyeluruh dan 

produktif serta pekerjaan yang layak bagi laki-laki 

dan perempuan pada tahun 2030. 

8. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi 

perubahan iklim dan dampaknya serta membangun 

ketahanan dalam merespon bahaya terkait ilkim serta 

bencana alam. 

9. Meguatkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk 

pembangunan berklanjutan, menyediakan akses 

keadilan bagi semua.
13

  

 Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu cara 

strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan 

meningkatkan peran perempuan baik di domain publik 

maupun domestik. Upaya ini perlu dilakukan oleh berbagai 

pihak termasuk di dalamnya adalah dari organisasi perempuan 

Islam, karena lembaga tersebut merupakan salah satu 

kelompok yang diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap penguatan dan peningkatan kualitas hidup 

perempuan seperti di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, 

kesehatan, kesejahteraan dan lain-lainnya.
14

 Hal ini muncul 

sebagai reaksi dari adanya ketimpangan mengenai peran 

perempuan dan laki laki, dimana laki laki dianggap lebih 

superior dibanding perempuan yang terkesan feminism. Hal 

                                                           
13

 Kementrian PPN/Bappenas “laporan baseline sdg tentang anak-anak di 

indonesia” 
14

Zakiyah, “pemberdayaan perempuan  oleh lajnah wanita dan putri al-

irsyad Surabaya”, jurnal analisa. Volume XVII, No. 01, Januari - Juni 2010. 
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ini berdampak pada pandangan masyarakat yang menganggap 

bahwa perempuan mempunyai strata lebih rendah di banding 

laki-laki. 

Perempuan selalu dikonotasikan sebagai manusia pekerja 

domestic (homemaker) yang dinilai tidak dapat berkontribusi 

secara aktif di luar rumah sehingga perannya tidak lebih dari 

sekedar aktivitas dalam rumah. Terutama di dunia kerja, 

banyak posisi stategis yang aksesnya tertutup bagi perempuan. 

Perempuan dianggap tidak pantas memimpin dalam pekerjaan 

karena dinilai sebagai mahluk yang terlalu menggunakan 

perasaan dan sulit mengambil keputusan dengan bijak.
15

 

Masih terbatasnya peran perempuan terkait dengan 

kondisi perempuan yang tidak berdaya dalam pendidikan, 

sosial, ekonomi, budaya dimana sumber penghasilan hanya 

mengandalkan suami dan permasalahan lainnya. Di Pedesaan 

bidang pertanian merupakan bidang dimana kaum perempuan 

dapat terlibat secara intensif dan berperan penting di dalam 

keselurahan proses tranformasi dan perkembangan masyarakat 

pedesaan. kaum perempuan pedasaan bukan saja merupakan 

penentu tradisi bercocok tanam , tetapi fakta menunjukan 

bahwa pada saat suami tidak ada di rumah, maka 

perempuanlah  yang mengelola berbagai kegiatan ekonomi 

keluarga.
16

 

Program pemberdayaan perempuan di Indonesia pada 

hakikatnya telah dimulai sejak tahun 1978. Dalam 

perkembangannya upaya dalam kerangka  pemberdayaan 

perempuan ini telah menghasilkan suatu proses peningkatan 

dalam kualitas hidup kaum perempuan di berbagai sektor 

strategis seperti bidang pendidikan, ekonomi, 

ketenagakerjaan, kesehatan dan keikutsersertaan ber-KB. 

Peningkatan dalam proses pemberdayaan tidak serta merta 

                                                           
15

Darmin tuwu, “peran pekerja perempuan dalam memenuhi ekonomi 

keluarga: dari peran domestic menuju sector public”.  jurnal hasil-hasil penelitian, 

Vol. 1 No. 1, Mei 2018  
16

Ken, Suratiyah, dilemma wanita antara industry rumah tangga dan 

aktivitas domestic, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996),h. 38.  
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merubah dalam pola relasi gender antara laki-laki dan 

perempuan. 
17

 

Sejalan dengan itu, langkah strategis yang perlu 

dikerjakan dalam pemberdayaan perempuan adalah 

memberikan dukungan yang menjadikan setiap perempuan 

sebagai fokus perhatian dan pengabdian. Khusus kepada kaum 

ibu, yang mendesak untuk segera dilakukan adalah 

meningkatkan kemampuan mereka secara bertahap dan 

berkesinambungan agar bisa mengelola dan bergelut dengan 

kesempatan yang terbuka di dalam lingkungannya sendiri.
18

 

Dalam kasus ini adalah desa banjar manis kecamatan gisting 

kabupaten tanggamus yang menjadi fokus penelitian peneliti. 

Desa banjar manis adalah desa yang cukup besar di 

kecamatan gisting kabupaten tanggamus, desa ini merupakan 

desa pertama di kecamatan gisting yang bersebelahan 

langsung dengan kecamatan gunung alip. Desa banjar manis 

memiliki 5 dusun yang rata-rata masyarakatnya bekerja 

sebagai  pegawai negri sipil,karyawan swasta, buruh, 

pedagang, petani selain petani masyarakat juga memiliki 

pertanian dan perkebunan. 
19

 

Desa banjar manis adalah desa yang sudah cukup maju 

pola pikir masyarakatnya, hal ini terlihat bagaimana 

masyarakatnya yang mampu menata kehidupan dengan baik, 

seperti di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Desa 

banjar manis adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi 

sumber daya alam yang cukup banyak seperti pertanian 

perkebunan sehingga ibu-ibu bisa memanfaatkan nya untuk 

menambah penghasilan. Melihat adanya potensi tersebut 

pemerintah berinisiatif untuk memberdayakan perempuan-

perempuan di desa banjar manis agar mampu memenuhi 

                                                           
17

Harmona Daulay, “pemberdayaan perempuan(studi kasus pedagang jamu 

gendon johor medan)”. Jurnal harmoni sosial, Vol. 1 No. 1 
18Skarno wibowo, ekonomi mikro islam, (bandung : pustaka seti, 2013), h. 

29.  
19Ibu Heldawati hasil wawancara dengan peneliti desa banjar manis, pada 

tanggal 2 april 2020 pukul 11.00 WIB. 
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kesejahteraan ekonomi keluarga dan tidak bergantung kepada 

suami saja.
20

 

Kerukunan ibu-ibu desa banjar manis sangat baik dilihat 

dari beberapa kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, 

namun kelompok wanita tani tersebut hanya ada di dusun V desa 

banjar manis kecamatan gisting kabupaten tanggamus. Namun 

kelompok wanita hanya memberikan ilmu yang di dapat hanya 

kepada anggota-anggotanya saja bukan kepada masyarakat desa 

banjar manis. Sehingga tidak ada dampak yang positip terhadap 

masyarakat sekitar sehingga masyarakat tidak memperoleh 

manfaat dari adanya kelompok wanita tani tersebut. 

Penerapan ekonomika pertanian dalam usaha tani adalah 

untuk memilih jenis usaha tani yang paling menguntungkan 

disuatu daerah dengan cara mengalokasikan sumber daya seperti 

faktor produksi secara efektif, efisien, dan kontinu. Dengan 

demikian akan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu 

tertentu. Keuntungan yang diperoleh tersebut merupakan salah 

satu pendapatan petani.
21

 

Beberapa motivasi perempuan untuk bekerja yaitu: Suami 

tidak bekerja, Pendapatan rumah tangga rendah sedangkan jumlah 

tanggungan keluarga cukup tinggi, Mengisi waktu luang, Ingin 

mencari uang sendiri, Ingin mencari pengalaman, Hobi, Mengasah 

kemampuan.
22

 Sedangkan kedudukan dan peran wanita bagi 

pembangunan semakin kuat dengan di masukannya peranan 

wanita dalam tap MPR No IV/MPR/1999 Dalam GBHN yang 

berbunyi : Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijaksanaan 

nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu 

memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, 

                                                           
20Bapak Paimin hasil wawancara dengan peneliti desa banjar manis pada 

tanggal  20 april 2020 Pukul 11..30 WIB. 
21Dimas Abu Farhan, “pemberdayaan kaum perempuan guna meningkatkan 

pendapatan keluarga dalam perspektif ekonomi islam (studi pada kelompok wanita 

tani sekarmulia desa Astomulyo Kecamatan Punggur , Kabupaten Lampung 

Tengah)”, skripsi  (bandar lampung : fakultas ekonomi dan bisnis islam 2017), h.5. 
22

Putu martini dewi, “partisipasi tenaga kerja perempuan dalam 

meningkatkan pendapatan keluarga’’.  jurnal  ekonomi kuantitatif terapan,  Vol. 5 

No.2 tahun 2012, h. 119. 
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Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi 

perempuan dengan tetap mempertahankan nilai pemerataan dan 

kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam 

rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta 

kesejahteraan `keluarga dan masyarakat.
23

  

Dalam konteks  pengembangan masyarakat islam 

pemberdayaan merupakan sebuah pembelajaran kepada 

masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-

upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut 

tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun 

kesejahteraan dan keselamatan di akhirat.
24

  

Dalam islam menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan 

adalah upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan 

menyempurnakan seluruh kewajiban dari allah SWT, Baik ranah 

domestic maupun public, itu merupakan tujuan pemberdayaan. 

Pemberdayaan perempuan ini didasarkan pada visi menjadi 

perempuan unggul sebagai ummun warobbatul bait  sebagai mitra 

laki-laki demi melahirkan generasi cerdas, takwa, pejuang syariah, 

khalifah, dan kesakinahan keluarga.
25

 

Sedangkan misi pemberdayaan perempuan adalah : 

Meningkatkan Kualitas hidup perempuan dalam  berbagai bidang 

strategis, sosialisasi keadilan dan kesetaraan gender, penghapusan 

tindak kekerasan terhadap perempuan, penegakan hak asasi 

manusia (HAM) perempuan, meningkatkan kelembagaan.
26

  

Seperti yang telah diterangkan di dalam Al-Qur’an surah An-

Nahl(16) ayat 97 berikut :
27

 

                                                           
23

Endang edi Rahaju, “motivasi wanita bekerja dan pengaruhnya terhadap 

kontribusi pendapatan keluarga”.  jurnal ekomaks, Vol 1 No 2 September 2012. 
24Matthoriq, dkk, “aktualisasi nilai islam dalam pemberdayaan masyarakat 

pesisir (studi pada masyarakat bajulmati, gajahrejo, kecamatan gedangan kabupaten 

malang)”, jurnal administrasi public, Vol. 2 No. 3, h. 427. 
25

Dimas Abu Farhan, “pemberdayaan kaum perempuan guna meningkatkan 

pendapatan keluarga dalam perspektif ekonomi islam (studi pada kelompok wanita 

tani sekarmulia desa Astomulyo Kecamatan Punggur , Kabupaten Lampung 

Tengah)”, skripsi  (bandar lampung : fakultas ekonomi dan bisnis islam 2017), h.6. 
26Harmona Daulay, “pemberdayaan perempuan(studi kasus pedagang jamu 

gendong johor medan)”. Jurnal harmoni sosial, VOL. 1 No. 1. 

 27 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Bandung: CV, 

Diponegoro, 2015. 
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“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka 

Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 97) 

 

Menyikapi Permasalahan terhadap kesejahteraan ekonomi 

keluarga untuk mengatasinya penulis membuat peran 

pemberdayaan perempuan juga bisa membantu perekonomia 

keluarga dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM). 

Para perempuan di desa banjar manis  memiliki inisiatif untuk 

membantu suaminya dengan berpatisipasi dalam kelompok wanita 

tani sahabat agar terpenuhinya kebutuhan keluarga. Ini merupakan 

bentuk kerja sama antara ayah sebagai kepala keluarga dan ibu 

sebagai ibu rumah tangga. Keikutsertaan perempuan dalam usaha 

meningkatkan kesejahteraan keluarga serta memajukan daerah 

adalah merupakan perwujudan dari perannya secara dinamis dari 

kedudukan dan status perempuan dalam suatu sistem social tempat 

perempuan tersebut berada.
28

 

Melihat fenomena tersebut penulis ingin meneliti lebih jauh 

tentang motif ibu rumah tangga ikut serta dalam memenuhi 

kesejanteraan  keluarga serta bagaimana status ibu rumah tangga 

dalam keluarga, sehingga terbentuk judul penelitian yang akan di 

bahas yaitu: 

PERAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK 

MEMENUHI KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

 

 

                                                           
28Indah aswiyati, “peran wanita dalam menunjang perekonomian rumah 

tangga keluarga petani tradisional untuk penanggulangan kemiskinan di desa kuwil 

kecamatan kalawat”. jurnal holistic, Tahun IX No. 17/ Januari- juni 2016, h. 5. 
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C. Fokus Penelitian 

Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, agar tidak 

meluas permasalahannya maka penulis membatasi masalah yang 

akan di teliti yaitu, peran pemberdayaan perempuan untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dalam perspektif 

ekonomi islam dengan di lengkapi dengan data yang dibutuhkan. 

Batasan tempat pada penelitian ini dilakukan di fokuskan kepada 

kelompok wanita tani sahabat dusun V pekon banjar manis 

kecamatan gisting tanggamus. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran perempuan dalam  memenuhi kesejahteraan 

ekonomi keluarga pada kelompok wanita tani (KWT) sahabat 

dusun V kecamatan gisting kabupaten tanggamus? 

2. Bagaimana pemberdayaaan perempuan dalam memenuhi 

kesejahteraan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi 

islam pada kelompok wanita tani (KWT) sahabat dusun V 

kecamatan Gisting Kabupaten tanggamus? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui peran perempuan dalam memenuhi 

kesejahteraan ekonomi keluarga pada kelompok wanita 

tani (KWT) sahabat dusun V desa banjar manis kecamatan 

gisting kabupaten tanggamus 

2. Untuk mengetahui pemberdayaan perempuan dalam 

memenuhi kesejahteraan ekonomi keluarga dalam 

perspektif ekonomi islam pada kelompok wanita tani 

(KWT) sahabat dusun V di desa banjar manis kecamatan 

gisting kabupaten tanggamus. 
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F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka manfaat yang akan di capai 

dari penelitian ini yaitu:  

a. Bagi Pembaca, 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan berguna sebagai bahan referensi dalam 

melakukan penelitian sejenis dan juga sebagai referensi 

perpustakaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan. 

b. Bagi penulis 

Melalui penelitian ini sebagai pengetahuan untuk narasumber 

sumbangan terhadap pengaplikasian langsung pada 

masyarakat dari pengetahuan yang di dapat secara teori 

selama bangku kuliah dan  Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran 

pemberdayaan perempuan dalam memenuhi kesejahteraan 

ekonomi keluarga. 

c. Bagi tempat penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam 

mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam 

pemberdayaan yang sedang berjalan. Dan  sarana untuk 

menyusun strategi yang akan datang mengenai pengembangan  

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyrakat. 

G. Metode Penelitian 

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu 

dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai 

tujuan.
29

 

Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan 

dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk 

menemukan, menginterprestasikan dan merevisi fakta-fakta.
30

 

 

                                                           
29Jalaluddin Rakhmat, metode penelitian komunikasi (bandung : remadja 

karya, 1984), h. 34. 
30Rosady Ruslan, metode penelitian public relations dan komunikasi 

(jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 30. 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi 

lingkungan suatu unit sosial baik individu dan individu. 

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang 

bersumber dari lokasi atau lapangan yang berkenaan dengan 

potensi atau SDM desa banjar manis.  

Selain penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung 

literature untuk mendaptakan data-data dan informasi secara 

relevan terhadap buku yang berkaitan pemberdayaan 

perempuan dan kesejahteraan ekonomi keluarga. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat Deskriptif  Kualitatif yaitu 

penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga 

menyajikan data, menganalisis dan menginterprestasi. 

Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak 

menguji hipotesis atau membuat prediksi. 

3. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana 

data dapat diperoleh dan dalam penelitian ini menggunakan 2 

sumber data yaitu : 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari 

responden atau objek yang di teliti. Dalam hal ini data 

di dapat dari lapangan yang dikumpulkan langsung 

oleh penelitin dari ibu-ibu Kelompok wanita tani 

(KWT) Sahabat desa banjar manis kecamatan gisting 

kabupaten tanggamus. 

Cara memperoleh data memiliki 3 cara yaitu:  

1. Observasi 

2. wawancara 

3. dokumentasi 
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b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data dalam bentuk yang sudah 

jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang 

dikeluarkan di berbagai organisasi atau 

perusahaan,termasuk majalah jurnal, khusus pasar 

modal, perbankan dan keuangan. 

4. Populasi dan sampel 

a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian di tarik kesimpulan.
31

 Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh ibu-ibu kelompok wanita tani (KWT) 

sahabat desa banjar manis kecamatan gisting kabupaten 

tanggamus yang berjumlah 30 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti.
32

 Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 

menggunakan non probabilitas sampling dengan teknik 

sampel yang dipakai yakni sampling jenuh. Sampling 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel.
33

 Dalam penelitian ini 

sampel yang digunakan berjumlah 30. 

5. Teknik pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh 

dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa 

metode yaitu: 

a. Metode Observasi  

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses-proses pengamatan dan ingatan.
34

 

 

                                                           
31Prof. DR. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D) (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 80. 
32

Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan 

praktik, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2013), h. 174. 
33Ibid, h. 85. 
34

Dr. Sugiyono,Metode penelitian bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 138. 
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b. Metode wawancara 

Merupakan cara yang dipergunakan kalau seseorang, 

untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan 

keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang 

responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka 

denga orang itu.
35

 Wawancara dalam suatu penelitian 

bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan 

manusia dalam suatu masyarakat  serta pendirian-

pendirian mereka 

c. Metode dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan.Dokumen 

yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, 

sketsa dan lain-lain.
36

 

6. Teknik analisis data 

a. Reduksi data  

Menurut miles dan Huberman, reduksi data diartikan 

sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan,, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung 

secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. 

Data yang diperoleh merupakan data terkait 

pemberdayaan perempuan dalam memenuhi kesejahteraan 

ekonomi keluarga, kemudian di sederhanakan dan 

disajikan dengan memilih data yang relevan, selanjutnya 

mengarahkan data pada pemecahan masalah dan memilih 

data yang dapat menjawab permasalahan penelitian. 

b. Penyajian data 

Penyajian data digunakan sebagai bahan untuk 

menafsirkan dan mengambil keputusan biasanya dalam 

                                                           
35Koentjaraningrat, metode-metode penelitian masyarakat (jakarta : PT 

Gramedia Pustaka Utama,1993), h. 129. 
36Ibid, h. 240. 
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penelitian kualitatif dikenal dengan inferensi yaitu makna 

terhadap data yang terkumpul dalam rangka menjawab 

dari suatu permasalahan.Penyajian ini dapat dilakukan 

dalam bentuk table grafik dan sejenisnya. 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Kesimpulan yang dikemukakan pada awal di dukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulisan 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang kredibel, karena seperti telah 

dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian berada di lapangan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemberdayaan perempuan 

1. Teori pemberdayaan 

 Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah 

proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan 

bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya .
37

 Menurut 

Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat adalah upaya 

untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu 

komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan 

martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung 

jawab selaku anggota masyarakat.
38

 

 Teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh sarah 

cook dan steven macaulay yaitu Teori “ACTORS” adalah 

menjadikan masyarakat sebagai subyek yang dirasa dapat 

melakukan perubahan dengan cara memberikan wewenang 

untuk membebaskan diri dari hal-hal yang bersifat kaku 

sehingga masyarakat mampu bertanggung jawab terhadap 

segala ide, kepurtusan dan tindakannya. Kerangka kerja 

pemberdayaan dapat dilihat dariakromin “ACTORS” antara 

lain terdiri dari : 

a. ketergantungan dan kekuasaan (Authory) 

kelompok atau masyarakat diberikan kewenangan untuk 

merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi 

sesuatu milik mereka sendiri. Dengan demikian mereka 

merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk 

dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang 

lebih baik. 
39

 

                                                           
37

 Bambang  sugeng Dwiyanto, “pemberdayaan masyarakat dan 

pengembangan kapasitas dalam penanggulangan kemiskinan melalui pnpm mandiri 

perkotaan”, jurnal maksipreneur, Vol 111, No 1, h..36-31. 
38 Jein hilda palandung, “pemberdayaan  politik perempuan di kabupaten 

kepulauan siau tagulandang biaro”, jurnal jurusan ilmu pemerintahan, Vol 1 No 1 

tahun 2018. 
39  Pramadita ayu sekarini “peran komunitas pecinta hidroponik surabya 

dalamproses pemberdayaan masyarakat melalui program kampong hidroponik di 
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b. rasa percaya diri dan kemampuan (confidence and 

competence) 

 menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat 

kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan daya 

yang tersedia seperti tenaga kerja, biaya, peralatan, 

partisipasi dan kewengan yang sah.
40

 

c. Keyakinan (Trust) 

Menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai 

kemampuan untuk merubah dan mereka harus bisa 

(mampu) untuk merubahnya.
41

 

d. Kesempatan (opportunities) 

Memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat 

terlantar untuk memilih keterampilan sesuai keinginan 

dan bakat yang dimiliki.
42

 

e. Tanggung jawab (Responsibilities) 

Dalam melakukan perubahan harus melalui 

pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung 

jawab untuk berubah menjadi lebih baik.
43

 

f. Dukungan ( Support) 

Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk 

menjadi lebih baik, dalam hal ini dukungan yang di 

harapkan selain dari sisi ekonomi, sosial dan budaya juga 

dukungan dari pemerintah masyarakat dan dunia usaha 

                                                                                                                             
pojok kebun gemah ripah surabaya” jurnal pendidikan untuk semua, Vol. 1 tahun 

2020.  

 
40

 Karjuni, “teori actors dalam pemberdayaan masyarakat”, jurnal 

demokrasi, Vol X No. 1 Tahun 2011.  
41 Pramadita ayu sekarini “peran komunitas pecinta hidroponik surabya 

dalamproses pemberdayaan masyarakat melalui program kampong hidroponik di 

pojok kebun gemah ripah surabaya” jurnal pendidikan untuk semua, Vol. 1 tahun 

2020.  
42

 Novita Rohmah “pemberdayaan remaja terlantar sebagai upaya 

pembentukan kemandirian”, jurnal ilmiah, tahun 2014.  
43

 Muhammad arifin hakim ,” faktor penghambat dalam pemberdayaan 

kelompok budidaya ikan di kecamatan koto tangah kota padang”, jurnal of 

multidisciplinary research and development”,  mei 2019. 



 
 

21 

yang di lakukan secara simultan tanpa didominasi oleh 

satu pihak.
44

 

2. konsep pemberdayaan perempuan 

Dalam “kamus besar bahasa Indonesia” istilah 

pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti 

kemampuan melakukan sesuatu atau bertindak, 

mendayagunakan berarti mengusahakan agar mampu 

mendatangkan hasil. Sedangkan dalam judul skripsi ini 

pemberdayaan yang dimaksud adalah usaha atau cara yang 

dilakukan seseorang atau kelompok dalam hal ini pemerintah 

untuk memberikan kekuatan berupa materiil maupun non 

materiil kepada seseorang atau  kelompok yang lemah dalam 

masyarakat agar mereka bisa meningkatkan kemampuan yang 

ada pada dirinya sehingga dapat meningkatkan kualitas 

hidupnya. 

Pemberdayaan merupakan upaya untuk memberi 

kemampuan atau keberdayaan kepada mereka yang 

memerlukan. Dengan mengacu kepada konsep pemberdayaan 

masyarakat.
45

Pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat 

agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu 

agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk 

menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus 

ditunjukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang 

tertinggal. 

Pemberdayaan perempuan merupakan proses 

kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity builfing) 

terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki  

kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan 

transformasi (transformation action) agar perempuan mampu 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
46

 

                                                           
44 Karjuni, “teori actors dalam pemberdayaan masyarakat”, jurnal 

demokrasi, Vol X No. 1 Tahun 2011. 
45A. Fauzie nurdin, Pemberdayaan dai dalam masyarakat lokal, 

(Yogyakarta: GAMA MEDIA 2009), h. 103 
46Siti hasanah, “pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi 

berkeadilan(simpan pinjam syariah perempuan)”, jurnal Sawwa, Vol 9, No 1, h. 75. 
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Pemberdayaan perempuan adalah usaha perempuan 

untuk memperoleh akses dan control politik, sosial, budaya, 

agar perempuan dapat mengatur diri, meningkatkan rasa 

percaya diri untuk mampu berperan membangun dan 

berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga 

mampu membangun kemampuan dan konsep dirinya.
47

 

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu 

strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan 

meningkatkan  peran perempuan baik di domain public 

maupun domestik. Upaya ini perlu dilakukaan oleh berbagai 

pihak termasuk didalamnya organisasi perempuan islam, 

karena memberikan kontribusi terhadap penguatan dan 

peningkatan kualitas hidup perempuan seperti bidang 

ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan 

lain-lainnya.
48

 

 Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk 

membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender 

agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, 

sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi 

dalam pembangunan. Menurut Nugroho (2008), tujuan 

program pemberdayaan adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk 

melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai 

partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek 

pembangunan seperti yang terjadi selama ini 

b. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam 

kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar 

dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik secara 

perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan 

evaluasi kegiatan 

c. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam 

mengelola usaha skala rumah tangga, industry kecil 

maupun industry besar untuk menunjang peningkatan 

                                                           
47Khafifah indar parawansa, mengukir paradigma menembus tradisi, 

(Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), h. 79. 
48Zakiyah, “pemberdayaan perempuan oleh lajnah wanita dan putri al-irsyad 

Surabaya”. Jurnal analisa, Vol. XVII No. 01 januari-juni 2010, h. 38. 
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kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang 

kerja produktif dan mandiri. 

d. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di 

tingkat local sebagai wadah pemberdaya kaum perempuan 

agar dapat terlibat secara aktif dalam program 

pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya. 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikatakan 

bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya memperbaiki 

status dan peran perempuan dalam kehidupannya, dengan 

membantu perempuan dalam meningkatkan kemampuan, 

keterampilan yang dimiliki sadar menjadi perempuan yang 

mandiri dan bisa meringankan beban suami dan memenuhi 

kesejahteraan ekonomi keluarganya. 

Wanita itu memiliki peran-peran yang menimbulkan 

seperangkat hak dan kewajiban khusus. Seluruh hak dan 

kewajiban ini disebutkan secara terinci di dalam peraturan-

peraturan syariah, hukum yang diwahyukan yang berasal dari 

prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran yang disebutkan dalam Al-

Quran dan diperjelas dalam sunnah nabi.
49

 

Peran tersebut dapa dibagi menjadi 3 bagian yaitu : 

peran yang ia mainkan sebagai anggota umat manusia, peran 

yang ia mainkan sebagai anggota keluarga, dan peran sebagai 

anggota masyarakat. Jadi dari penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa wanita yang berperan sebagai pekerja 

diberbagai kegiatan usaha tidaklah di larang dalam islam. 

3. Indikator pemberdayaan perempuan 

Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) setelah 

melalui berbagai upaya pemberdayaan, dapat dikatakan 

berhasil apabila dapat mencapai 3 indikator yaitu : indikator 

keluaran (output indikator) ditandai dengan telah 

diselenggarakannya pemberdayaan terhadap sejumlah 

perempuan miskin (WRSE). Indikator hasil (income 

indikator) ditandai dengan perempuan miskin (WRSE) yang 

diberdayakan telah mampu berusaha ekonomi produktif 
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A. Fauzie nurdin, wanita islam dan transformasi social keagamaan, 

(Yogyakarta : GAMA MEDIA 2009) h.48. 
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sesuai keterampilan mereka. Indikator dampak (impact 

indikator) ditandai dengan perempuan miskin (WRSE) yang 

diberdayakan telah mampu hidup layak, mampu 

mengembangkan usaha, berorganisasi/bermasyarakat dan 

membantu perempuan lain yang masih miskin.
50

Wanita 

Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) tidak saja dituntut untuk 

memiliki keberdayaan secara ekonomi, akan tetapi tidak 

kalah penting memiliki keberdayaan secara sosial. 

Schuler , Hashemi dan Riley dalam Suharto (2005: 

63-66) mengembangkan 8 indikator pemberdayaan yang 

mereka sebut sebagai empowerment index (indeks 

keberdayaan), dengan demikian keberhasilan pemberdayaan 

masyarakat dapat dilihat dari tingkat keberdayaan warga 

masyarakat yang bersangkutan yang meliputi: kemampuan 

ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan 

kemampuan budaya dan politik. Selanjutnya ketiga aspek 

indikator keberdayaan tersebut dikaitkan dengan 4 dimensi 

pemberdayaan yaitu : 

a. Kekuasaan di dalam (power within) meningkatkan 

kesadaran dan keinginan untuk berubah 

b. Kekuasaan untuk (power to) meningkatkan 

kemampuan individu untuk berubah dan meningkatkan 

kesempatan untuk memperoleh akses 

c. Kekuasaan atas (power over) perubahan dan hambatan-

hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah 

tangga, dan masyarakat, kekuasaan atau tindakan 

individu untuk menghadapi hambatan-hambatan 

tersebut 

d. Kekuasaan dengan (power with) meningkatnya 

solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain 

untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan 

                                                           
50

Evi Alfianti, “Pemberdayaan perempuan melalui program usaha sosial 

ekonomi produktif keluarga miskin oleh dinas sosial DIY di hargorejo kokap 

kulonprogo”, op.Cit. h. 17. 
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kekuasaan pada tingkat rumah tangga dan 

masyarakat.
51

 

4. Tahap- tahap pemberdayaan 

Mengacu pada teori mengenai tahap pemberdayaan 

masyarakat, ada 3 tahapan yaitu tahap penyadaran, tahap 

pengkapasitasan, tahap pemberian daya. 

1. Tahap penyadaran 

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat 

atau komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan 

pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas 

hidup mereka dan dilakukan secara mandiri. Tahap ini 

dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat yang bersifat mengajak, informasi yang 

meyakinkan dapat dipercaya sehingga dapat membuat 

masyarakat mau melakukan pemberdayaan.
52

 

2. Tahap pengkapasitasan 

Proses ini dapat dicapai apabila masyarakat sudah 

mempunyai kemampuan untuk menerima daya. Tahap 

ini sering disebut dengan capacity building yang 

meliputi manusia, organisasi, dan sistem nilai.  

3. Tahap Pemberian daya 

Pada tahap ini masyarakat diberikan daya, otoritas, atau 

peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. 

Pemberian daya disesuaikan dengan kualitas kecakapan  

masing-masing orang.
53
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Moch Syukri, “otonomi dan pemberdayaan” jurnal pendidikan luar 
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52

Aditya Suyatno, Utami dewi, “pemberdayaan masyarakat melalui 

pengembangan desa wisata minapadi di kecamatan seyegan” (Tesis, Universitas Negri 
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a. Faktor –faktor yang mempengaruhi pemberdayaan 

perempuan 

Keberhasilan pemberdayaan perempuan tergantung 

pada interaksi beberapa unsur yaitu sebagai berikut:  

1) Motivasi perempuan untuk memberdayakan diri, 

hal ini memerlukan bantuan sarana dan prasarana 

(manusia, kelembagaan) yang mampu 

memotivasi perempuan untuk memberdayakan 

diri, baik untuk kepentingan pribadi maupun 

untuk keluarga. 

2) Program-program tepat guna dan berdaya guna 

yang memiliki nilai tambah ekonomi bagi 

pemberdayaan perempuan. Berarti kepedulian 

kalangan perguruan tinggi, swasta, dan LSM 

Selain pemerintah merupakan elemen penting 

yang perlu dimantapkan dalam bentuk tatanan 

mekanisme kelembagaan pemberdayaan sumber 

daya perempuan secara terstruktur. 

3) Dukungan berdedikasi dari seluruh aparat 

terlibat, dalam hal ini pelibatan perempuan untuk 

pemberdayaan sumberdaya perempuan perlu 

dibuat secara spesifik menurut segmen sasaran 

khalayak, menurut status dan segmen ekonomi. 

4) Peran aktif masyarakat, dalam hal  

5)   ini kesamaan pemahaman akan makna 

pemberdayaan perempuan merupakan prasyarat 

tercapainya hasil optimal penanggulangan 

kemiskinan melalui peningkatan peran wanita.
54

 

5.Tenaga Kerja Wanita 

Tenaga kerja wanita adalah warga Negara Indonesia yang 

melakukan kegiatan sosial ekonomi di luar negri dalam waktu 

tertentu dan memperoleh izin dari departemen tenaga kerja. 

Dengan demikian tenaga kerja wanita adalah orang dewasa yang 

berumur 18 tahun keatas yang mempu melalukan pekerjaan secara 
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Aida Vitayala S. Hubeis , pemberdayaan perempuan dari masa ke masa, 

(Bogor: IPB Press, 2010), h. 119-120. 
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biasa (Formal).
55

 Wanita  dapat menciptakan  dan memanfaatkan 

seluas-luasnyakesempatan guna mengembangkan kemampuan 

dengan meningkatkan peranan  wanita   dalam   pembangunan   

dan   kehidupan   bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kaum 

wanita mencoba meningkatkan dan menciptakan  serta  

memanfaatkan  potensi  yang  ada  di  dalam  dirinya, sekaligus 

membuktikan bahwa wanita itu memiliki kemampuan, 

ketrampilan yang sama bahkan lebih dari apa yang dimiliki kaum 

laki-laki.Gerakan emansipasi wanita, yang memberikan posisi 

wanita sejajar dengan laki-laki mendapat tempat dan perhatian 

pemerintah. 

Seperti yang tercantum dalam pasal 49 ayat (2) Undang-

undang Hak Asasi Manusia tahun 1999 yang menyatakan bahwa 

wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam 

pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang 

dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya 

berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. 

Berikut adalah 4 hal yang merupakan hak dan 

kewajiban pekerja dalam Islam: 

a. Hak Bekerja, Islam menetapkan hak  setiap  individu  untuk  

bekerja Sebagai  individu,baiklaki-laki,maupunperempuan 

mempunyai kedudukan yang setara untuk memperoleh 

pekerjaan dan meraih peluang kerja.Diantara semua itu tentu 

hak dan kewajiban tersebut harus diseimbangkan dengan 

potensi diri, kemampuan, pengalaman serta profesionalisme 

b. .Hak Memperoleh Gaji/Upah, Dalam pandangan syari’at 

Islam upah/gaji merupakan hak dari orang yang telah bekerja 

dan kewajiban bagi orang yang memperkerjakan, Allah 

menghalalkan upah, sebab upah adalah konpensasi atas jasa 

yang telah diberikan  seorang  tenaga  kerja.  Kadar  gaji  

yang  harus  diterima  oleh seorang pekerja menurut Islam, 

yaitu gaji atau upah pekerja harus disesuaikan dengan jenis 
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pekerjaannya. Dalam undang-undang pembayaran upah yang 

setara yang telah diamandemenkan menyatakan tidaklah sah 

mendeskriminasikan pembayaran upah atau gaji atas dasar 

jenis kelamin untuk pekerjaan yang sama,   keterampilan,   

usaha,   dan   tanggung   jawab   yang   sama   dan 

dilaksanakan  dibawah  kondisi kerja  yang serupa.  

Perbedaan  didasarkan pada sebuah sistem senioritas, sistem 

manfaat, sistem yang megukur pendapatan dengan jumlah 

atau mutu produksi, berdasarkan pada faktor apa pun selain 

jenis kelamin tidaklah melanggar undang-undang tersebut. 

c. Hak cuti dan keringanan pekerja, Selain memiliki hak 

bekerja, manusia juga memiliki hak untuk diperlakukan baik 

dilingkungan kerja, hingga harus memiliki waktu beristirahat 

untuk jiwa dan fisiknya. Sebagai manusia, tiap orang 

memiliki kemampuan  terbatas  dalam  menggerakan  tenaga  

dan  fikirannya,  maka untuk itu harus dimanajemen dengan 

baik waktu kerja serta waktu istirahat. 

d.  Hak Memperoleh Jaminan dan Perlindungan, Selain ketiga 

hak yang diatas, dunia kerja sekarang ini, semakin dianggap 

penting dari sisi jaminan keamanan, keselamatan, dan 

kesehatan bagi para pekerjanya. Yang mendasari hak 

perlindungan adalah hak atas hidup, karena itu hak ini juga 

dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia.   Dengan hak 

jaminan dan perlindungan yang diberikan oleh majikan 

menandakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh 

majikan, hak jaminan dan perlindungan terhadap pekerja 

merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada pekerja, 

dengan memperoleh hak jaminan dan perlindungan kerja 

maka pekerja akan merasa lebih aman dan nyaman serta akan 

lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya Islam 

menempatkan hak ini sebagai esensi dari tiga hak 

sebelumnya, sehingga orang yang mengabaikannya sama saja 

dengan mendustakan Agama. Hak-hak yang dimiliki oleh 

pekerja, tentu saja harus diimbangi juga dengan kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh pekerja sebagai timbal balik 

terhadap majiakan. Selain mengatur hak-hak pekerja, Islam 

juga mengatur kewajiban-kewajiban primer yang harus 



 
 

29 

dipenuhi oleh seorang pekerja, kewajiban tersebut diantaranya 

adalah memegang amanah, memahami agama dan bidang 

kerja yang di tekuni. 

 

B. Kesejahteraan 

1. Teori  Kesejahteraaan 

Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan 

adalah bagian bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat 

dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan 

pengukuran uang.
56

 Kesejahteraan dapat di dekati 

berdasarkan dua hal menurut sumawan dan tahira yaitu 

kesejahteraan subjektif dan kesejahteraan objektif.  

Kesejahteraan di alamatkan bagi tingkat individu, keluarga 

dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau 

sedih, kedamaian dan kecemasan jiwa dan kepuasan 

merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada 

tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan seperti ada 

tidaknya air bersih merupakan contoh indikator objektif. 

Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh indikator objektif 

adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna 

wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat 

kebahagiaan dan kepuasan yang di rasakan oleh masyarakat. 

 Fergusson menyatakan bahwa terminoligi yang sering 

digunakan dalam penelitian yang membahas kesejahteraan 

adalah standard living, well-being, welfare dan quality of 

life. Menurut Just Dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang 

bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang 

lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari  willingness 

to pay saat individu atau masyarakat berperan sebagai 

konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan 

yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi 

pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari 

kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat 
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relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang di 

peroleh dari hasil mengkonsumsi pendapat tersebut.
57

 

2. Pengertian kesejahteraan 

Pengertian sejahtera adalah kondisi manusia dimana orang-

orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan 

damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut 

memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. 

Miskin atau kurang sejahtera dalam program BKKBN 

pembangunan keluarga sejahtera dibedakan menjadi dua yaitu 

keluarga sejahtera dan keluarga pra-sejahtera, dengan ciri-ciri 

minimal dapat mampu atau ketidakmampuan untuk memenuhi 

salah satu indikator sebagai berikut : menjalankan ibadah, makan 

minimal dua kali sehari, pakaian lebih dari satu pasang, sebagian 

besar rumahnya bukan dari tanah, jika sakit dibawa ke sarana 

kesehatan.
58

 

Menurut BKKBN (2014),
59

keluarga sejahtera adalah 

keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, 

mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang 

layak, bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, memiliki 

hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota dan 

antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
60

 

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat 

memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, 

pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan 

untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang 

memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga 

hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau 
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kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun 

batin. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan 

sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, 

kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap 

warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan 

kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi 

diri, rumah tanggas serta masyarakat.
61

 

Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup 

penting untuk menjaga  dan membina terjadinya stabilitas 

ekonomi dan stabilitas social. Kondisi tersebut diperlukan untuk 

meminimalkan terjadinya kecemburuan social dalam masyarakat. 

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang 

menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara 

serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat 

distribusi pendapatan yang saling berhubungan.
62

Kesejahteraan 

ekonomi meliputi aspek transportasi, komunikasi, pendapatan, 

karir. Kesejahteraan hidup suatu masyarakat memberi focus 

kepada sumber keuangan dan penggunaan terhadap sumber 

tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perubahan 

ekonomi suatu masyarakat bisa diukur melalui pendapatan 

perkapita, daya beli, peningkatan konsumsi, jumlah modal, 

penyediaan kemudahan transportasi.
63

 

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan 

makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari 

empat indikator yaitu: Rasa Aman ( Security), Kesejahteraan 

(Welfare), Kebebasan (Fredoom), Jati diri (Identity). Indikator 

tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat 

kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, 

kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi 

kebutuhannya.
64
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3. Indikator- indikator kesejahteraan 

a. Indikator Kesejahteraan Keluarga Menurut BPS (Biro 

Pusat  Statistik)
65

 

1. Pendapatan 

Pendapatan adalah suatu penerimaan bagi 

seseorang atau kelompok dari hasil sumbangan, baik dari 

tenaga dan pikiran yang dicurahkan sehingga akan 

memperoleh balas jasa.
66

Pendapatan merupakan dasar 

dari kemiskinan. Pendapatan setiap individu diperoleh 

dari hasil kerjanya. Sehingga tinggi rendahnya 

pendapatan akan dijadikan seseorang sebagai pedoman 

kerja. Mereka yang memiliki pekerjaan dengan gaji yang 

rendah cenderung tidak maksimal dalam berproduksi. 

Sedangkan masyarakat yang memiliki gaji tinggi 

memiliki motivasi khusus untuk bekerja dan 

produktivitas kerja mereka lebih baik dan maksimal.
67

 

 faktor-faktor yang membedakan upah diantara 

pekerja-pekerja di dalam suatu jenis kerja dan golongan 

pekerja tertentu yaitu: 

a. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam 

berbagai jenis pekerjaan, ketika dalam suatu pekerjaan 

terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi 

tidak banyak permintaannya, maka upah cenderung 

mencapai tingkat rendah begitu juga sebaliknya. 

b. Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan, pada golongan 

pekerjaan yang memerlukan fisik dan berada dalam 

keadaan yang tidak menyenangkan akan menuntut upah 

yang lebih besar dari pekerjaan yang ringan dan mudah 

dikerjakan. 

                                                           
65

Biro pusat statistic, “indikator kesejahteraan” (on-line), tersedia di 

http://www.bps.go.id.  
66Nurlaila Hanum, “Analisis pengaruh pendapatan terhadap perilaku 

konsumsi mahasiswa universitas samudra di kota langsa” jurnal samudra ekonomika, 

Vol 1 No 2 Oktober 2017. 
67Fadlliyah Maulidah, Ady soejoto, “pengaruh tingkat pendidikan, 

pendapatan dan konsumsi terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi jawa timur”. 

jurnal ekonomi pendidikan dan kewirausahaan, Vol.3 No. 1, Tahun 2015.  



 
 

33 

c. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan, 

sehingga pekerja yang lebih tinggi pendidikannya akan 

memperoleh pendapatan yang lebih tinggi karena 

pendidikannya mempertimbangkan kemampuan kerja 

yang akan menaikkan produktivitasnya. 

d. Terdapat pertimbangan bukan keuangan dalam memilih 

pekerjaan. 

Ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja, dalam 

faktor ini mobilitas kerja terjadi karena dua faktor yaitu 

faktor institusional dan faktor geografis.
68

 

Sedangkan  pendapatan seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya: 

1. Jumlah faktor –faktor produksi yang dimiliki yang 

bersumber pada hasil-hasil tabungan pada tahun ini 

dan warisan atau pemberian. 

2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi 

yang dimana harga ini ditentukan oleh penawaran dan 

permintaan di pasar faktor produksi. 

3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan 

sampingan.
69

 

2. Kesehatan 

Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan 

pendapatan dan pendidikan, oleh karena itu faktor kesehatan 

ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh 

pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit 

memperjuangkan kesehatan dirinya. Mengetahui kebutuhan 

kesehatan dari masyarakat adalah penting untuk dipahami 

terutama oleh pengambil kebijakan dan penyedia program 

pelayanan kesehatan, khususnya apabila terjadi kesenjangan 

antara kebutuhan kesehatan dari masyarakat dan 
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program/tindakan prioritas yang dilakukan oleh pengambil 

kebijakan/penyedia program kesehatan.
70

 

3. Pengeluaran (konsumsi) 

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia 

adalah mahluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan 

kepuasannya dan selalu bertindak rasional, para konsumen 

akan berusaha memaksimalkan kepuasaanya selama 

kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki 

pengetahuan tentang alternatif  produk yang dapat memuaskan 

kebutuhan mereka. Kepuasan menjadi hal yang teramat 

penting dan seakan menjadi hal utama untuk dipenuhi.
71

 

Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang 

asasi dalam kehidupan manusia. Setiap mahluk hidup pasti 

melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Pengertian 

konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah 

konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan 

perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi 

adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan 

memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.
72

 Konsumsi masyarakat merupakan pembelanjaan 

yang dilakukan oleh rumah tangga terhadap barang-barang 

akhir dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

seperti makan, pakaian dan barang-barang kebutuhan 

lainnya.
73

 

 Prinsip- prinsip konsumsi dalam islam 

Ada beberapa prinsip dalam berkonsumsi bagi seseorang 

muslim yang  Membedakannya dengan perilaku konsumsi non 

muslim (konvensional). Prinsip tersebut didasarkan pada ayat-
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ayat al qur’an dan hadits nabi Muhammad Saw. Prinsip- 

prinsip tersebut antara lain: 

1. Prinsip syariah 

2. Prinsip kuantitaas 

3. Prinsip prioritas konsumsi 

4. Prinsip moralitas.
74

 

4. Perumahan 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, 

kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan 

dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu 

indikator kesejahteraan rakyat.
75

 Rumah adalah salah satu 

jenis ruang tempat manusia beraktivitas, harus dipandang dari 

seluruh sisi faktor yang mempengaruhinya dan dari sekian 

banyak faktor tersebut, yang menjadi sentral adalah 

manusia.
76

 

5. Pendidikan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 

Pendidikan berasal dari kata dasar (mendidik) yaitu : 

memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai 

akhlak dan kecerdasan pikiran.
77

 Menurut undang-undang  No 

20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spitirual keagamaan, 

penegndalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, mulia 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat 

bangsa dan Negara.
78

 

 Dari kajian antropologi dan sosiologi secara sekilas 

dapat kita ketahui adanya tiga fungsi pendidikan : 
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1. Mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya 

dan alam sekitarnya, sehingga dengannya akan timbul 

kemampuan membaca (analisis), akan mengembangkan 

kreativitas dan produktivitas. 

2. Melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan 

kehidupannya sehingga keberadaannya, baik secara 

individual maupun social lebih bermakna. 

3. Membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup 

individu dan social.
79

 

b. Indikator kesejahteraan keluarga menurut BKKBN
80

  

1. Keluarga Pra Sejahtera 

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 

(enam) indikator keluarga sejahtera I (KS I) atau 

indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic needs) 

2. Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator 

“kebutuhan dasar keluarga” (basic needs) 

a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua 

kali sehari atau lebih. 

b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang 

berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan 

bepergian. 

c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai 

atap, lantai dan dinding yang baik. 

d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke 

sarana kesehatan. 

e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB Pergi 

ke sarana pelayanan kontrasepsi 

f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga 

bersekolah. 

 

                                                           
79Achmadi, idielogi pendidikan islam, (Yogyakarta : pustaka belajar, 2005), 

h. 33. 
80

Badan  kependudukan dan keluarga berencana nasional, “indikator 

kesejahteraan” (on-line), tersedia di http://www.bkkbn.go.id. 



 
 

37 

3. Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator 

“kebutuhan psikologi” (psychological needs) 

a) Pada umumnya anggota keluarga 

melaksanakan ibadah sesuai dengan agama 

dan kepercayaan masing-masing. 

b) Paling kurang sekali seminggu seluruh 

anggota keluarga makan daging/ikan/telur. 

c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling 

kurang satu stel pakaian baru dalam setahun. 

d) Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk 

setiap penghuni rumah. 

e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan 

sehat sehingga dapat melaksanakan 

tugas/fungsi masing-masing. 

f) Ada seseorang atau lebih anggota keluarga 

yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. 

g) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun 

bisa baca tulisan latin. 

h) Pasangan usia subur dengan anak dua atau 

lebih menggunakan alat obat kontrasepsi. 

4. Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator 

“kebutuhan pengembangan” (developmental needs) 

a) Keluarga berupaya meningkatkan 

pengetahuan agama. 

b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung 

dalam bentuk uang atau barang. 

c) Kebiasaan keluarga makan bersama paling 

kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk 

berkomunikasi. 

d) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di 

lingkungan tempat tinggal. 

e) Keluarga memperoleh informasi dari surat 

kabar/ majalah/ radio, tv/ internet. 

 

5. Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau 

indikator “Aktualisasi diri” (self esteem) 
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a) Keluarga secara teratur dengan suka rela 

memberikan sumbangan materiil untuk 

kegiatan sosial. 

Pengertian keluarga secara teratur dengan 

suka rela memberikan sumbangan materiil 

untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang 

memiliki rasa sosial yang besar dengan 

memberikan sumbangan materiil secara 

teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik 

dalam bentuk uang maupun barang, bagi 

kepentingan masyarakat ( seperti untuk anak 

yatim piatu, rumah ibadah, yayasan 

pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai 

kegiatan-kegiatan di tingkat RT/RW Dalam 

hal ini tidak termasuk sumbangan wajib. 

b) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai 

pengurus perkumpulan 

sosial/yayasan/institusi masyarakat. 

Pengertian ada anggota keluarga yang aktif 

sebagai pengurus perkumpulan 

sosial/yayasan/institusi masyarakat adalah 

keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar 

dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran 

dan moral secara terus menerus untuk 

kepentingan sosial kemasyarakatan dengan 

menjadi pengurus pada berbagai organisasi 

kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, 

organisasi adat, kesenian, olahraga, 

keagamaan, Kepemudaan, institusi 

masyarakat, Pengurus RT RW dan 

sebagainya.
81

 

 

C. Konsep Islam Tentang Kesejahteraan 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

                                                           
81Badan  kependudukan dan keluarga berencana nasional, “indikator 

kesejahteran keluarga” (on-line), tersedia di http://www.bkkbn.go.id. 
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  Dalam kamus bahasa Indonesia kata ekonomi 

mengandung pengertian : ilmu mengenai asas-asas produksi, 

distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. 

pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang 

berharga.
82

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari 

usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber 

daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip 

dan nilai-nilai Alquran dan sunnah.
83 Ekonomi islam adalah 

ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi 

rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam.
84

Berikut akan 

dipaparkan pengertian ekonomi islam menurut beberapa 

ahli: 

a. MA. Mannan 

Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di ilhami 

oleh nilai-nilai islam.
85

 

b. Hazanuzzaman  

Ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang 

diturunkan dari ajaran al Qur’an dan sunnah. Ekonomi 

islam merupakan implementasi sistem etika islam 

dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk 

pengembangan moral masyarakat.
86

 

c. Muhammad Naejatullah Assh-Sidiqy 

Ekonomi islam merupakan hasil respon pemikir islam 

terhadap adanya tantangan ekonomi pada masa tertentu 

yang berpedoman pada al-Quran, sunnah, Ijtihad dan 

pengalaman yang terjadi.
87

 

                                                           
82Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia, 

cet.ketiga, (Jakarta: balai pustaka, 1990), h. 220. 
83

Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI), Ekonomi 

islam (Yogyakarta: Pt raja grafindo persada, 2009), h. 19. 
84

Muhamad Takhim, sistem ekonomi islam dan kesejahteraan masyarakat, 

fakultas ekonomi dan bisnis, IAI Ngawi.  
85

 MA. Mannan, teori dan praktek ekonomi islam, (Yogyakarta: PT. Dana 

Bhakti Wakaf, 1997), h. 19.  
86

 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Op.,Cit, h. 19   
87

Viethzak Rivai, Andi Buchari, Islamic economics (ekonomi syariah bukan 

opsi, tetapi n solusi), (Jakarta: Bumi aksara, 2009) h. 326. 
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Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku 

manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan berlandaskan 

syariah islam.
88

 Seperti yang telah diterangkan di dalam Al-

Qur’an surah Al-Baqarah 168 

                          

               

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah 

musuh yang nyata bagimu”. 

 

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

Terdapat 6 prinsip ekonomi islam yaitu: 

a. Tauhid merupakan pondasi utama seluruh ajaran islam, 

dengan demikian tauhid menjadi dasar seluruh konsep 

dan aktivitas umat islam, baik di bidang ekonomi, 

politik, sosial maupun budaya. Tauhid menekankan 

bahwa: 

1. Harta benda yang kita miliki adalah sebagai amanah 

dari Allah sebagai pemilik hakiki. Kita harus 

memperoleh dan mengelolanya dengan baik (at- 

thayyibat) dan mencari karunia Allah (ibtigha min 

fadlillah). 

2. Manusia dapat berhubungan langsung dengan 

Allah. Ekonomi islam adalah ekonomi yang 

berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari 

Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan 

menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari’at 

islam.
89

  

b. Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental 

dalam sistem perekonomian islam. Implementasi 

keadilan dalam wujud perilaku tidak hanya didasarkan 

pada ayat/dalil al-Qur’an dan Sunnah Rasul, tetapi juga 
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ibid , h. 19. 
89

Abd. Shomad, hukum islam, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 86.  
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didasarkan pada pertimbangan hukum alam yang 

diciptakan oleh tuhan berdasarkan pada prinsip 

keseimbangan dan keadilan. Indikasi keadilan dalam 

proses ekonomi akan terwujud misalnya dalan 

penentuan harga, kualitas produk, sistem distribusi, dan 

perlakuan terhadap pekerja dan faktor-faktor produksi.
90

 

c. Kebebasan dan tanggung jawab 

Islam menjunjung tinggi hak-hak individu, namun tidak 

dalam pengertian yang sebebas- bebasnya. Kebebasan 

individu diatur oleh syariat islam, dimana ia memiliki 

batasan-batasan yang harus ditaati. Kebebasan individu 

akan ditempatkan dalam kerangka harmoni sosial, dan 

inilah salah satu dari pengertian keadilan. Kebebasan 

yang diberikan Allah kepada manusia akan dimintai 

pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jadi, 

kebebasan membawa implikasi kepada 

pertanggungjawaban.
91

 

d. Maslahah 

Maslahah merupakan tujuan syariah islam dan menjadi 

inti utama syariah islam itu sendiri. Secara umum 

maslahah diartikan sebagai kebaikan(kesejahteraan) 

dunia  dan akhirat. Para ushul fiqh mendefinisikannya 

sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, 

kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, 

kerusakan dan mafsadah.
92

 

e. Keseimbangan 

Prinsip islam yang lainnya adalah memiliki karakter 

yang moderat atau seimbang, yaitu sikap seimbang dan 

proporsional dalam menyikapi semua masalah dan hal-

                                                           
90

Nainggolan, “penyelenggaraan ekonomi syari’ah dalam tantangan”, jurnal 

iqtisaduna, V. 3 No. 1 juni 2017.  
91Anto,M.B Hendrie, pengentar Ekonomika Mikrro islami,cet,I, 

(Yogyakarta: Ekonosia,2003), h. 31.  
92

 Amir Syarifudin, ushul fiqh, Jilid 1,(Jakarta : Kencana, 2011) h. 38.  
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hal yang saling bertentangan. Misalnya seimbang dalam 

menyikapi konsep ketuhanan dan kemanusiaan.
93

 

f. Kejujuran dan kebenaran 

Prinsip ini merupakan sendi akhlakul karimah. 

1. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang 

2. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang 

3. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial 

4. Prinsip manfaat 

5. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang 

6. Prinsip suka sama suka atau saling rela 

7. Prinsip kepemilikan yang jelas 

8. Prinsip kebebasan.
94

 

3. Teori  Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam 

Dalam konteks pemikiran islam pun, gagasan mengenai 

kesejahteraan senantiasa berkembang, adalah Al-Ghazali 

tokoh ulama islam, yang karyanya banyak diikuti oleh 

ekonom muslim kontemporer. Al-Ghazali membuat satu 

kerangka kesejahteraan dalam ruang lingkup tujuan 

syariah (Maqashid Asy Syariah). Menurutnya tujuan 

utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia 

yang terletak pada perlindungan terhadap agama mereka 

(din), diri (nafs), akal, keturunan (nasl) dan harta benda 

(maal).
95

  

 

1. Dilihat  dari pengertiannya, sejahtera menurut islam 

yang berarti selamat, sentosa , aman dan damai. Dari 

pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah 

kesejahteraan sosial sejalan dengan misi kerasulan nabi 

Muhammad Saw sebagaimana dinyatakan dalam ayat 

berikut; 

                                                           
93

Slamet Akhmadi, Abu Kholis, “prinsip-prinsip fundamental ekonomi 

islam”, jurnal ekonomi islam, Vol 4. N0.1 januari-juni 2016. 
94Amir Syarifuddin, ushul fiqh…h. 79-80.  
95Rijal Assidiq Mulyana, “peran Negara mewujudkan kesejahteraan dalam 

kerangka maqashidus syariah”, jurnal ekonomi syariah dan filantropi islam, Vol. 1 

No.2, Desember 2017.  
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“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 

untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. 

2. Dilihat dari kandungannya, bahwa seluruh aspek ajaran 

islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan 

sosial. Hubungan dengan allah misalnya harus dibarengi 

dengan hubungan dengan sesama ( habl min allah habl 

min an- nas). Selanjutnya ajaran islam yang pokok (rukun 

islam)  seperti mengucapkan 2 kalimat sahadat,  shalat, 

puasa, naik haji, sangat berkaitan dengan kesejahateraan 

sosial. 

3. Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan 

misi kekhalifahan yang dilakukan sejak nabi adam As. 

Sebagian pakar, sebagaimana di kemukakan H.M. 

Quraish Shihab dalam bukunya wawasan Al-Quran(hal 

127), menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang 

didambakan Al-Quran tercermin di surga yang dihuni 

oleh adam dan istrinya sesaat sebelum mereka turun 

melaksanakn tugas kekhalifahan di bumi. 

4. Keempat, di dalam ajaran islam terdapat pranata dan 

lembaga yang secara langsung berhubungan dengan 

upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti wakaf dan 

sebagainya. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 

dibawah ini Sesuai dengan Al Qur’an : 

                        

                          

“dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah 

dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan 

melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S 

At-Taubah : 105) 
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Istilah umum yang digunakan dalam mendeskripsikan 

kehidupan yang sejahtera secara material-spiritual pada 

kehidupan dunia dan akhirat dalam ajaran islam adalah 

falah. Konsepsi falah mengacu pada tujuan syariat islam 

yang juga tujuan ekonomi islam yaitu terealisir dan 

terjaganya 5 prinsip dasar yang terkandung dalam al-

maqoshid syari’ah (agama, harta jiwa, akal dan 

keturunan) dari segala sesuatu yang merusak sehingga 

tercapai kehidupan yang baik dan terhormat (hayatan 

toyyibah) dunia dan akhirat.
96

 Kesejahteraan (Falah) 

manusia dalam Islam mencakup kebutuhan dharuriyat, 

hajiyat dan tahsiniyat.
97

Islam merupakan agama yang 

rahmatan lil’alamin, dan tujuan utama syariat islam, yaitu 

mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia 

maupun di akhirat. Ekonomi islam yang merupakan salah 

satu bagian dari syariat islam, tujuannnya tentu tidak lepas 

dari tujuan umat syariat islam. Tujuan utama ekonomi 

islam adalah merealisasaikan tujuan manusia untuk 

mencapai kabahagiaan dan kesejahteraan dunia dan 

akhirat(falah), serta kehidupan yang baik, dan 

terhormat(al-hayah al-tayyibah). 
98

 

 

5. Indikator Kesejahteraaan Dalam Ekonomi Islam 

Kesejahteraan merupakan aspek penting dari kualitas 

manusia secara keseluruhan.
99

Mewujudkan  kesejahteraan  

hakiki  bagi  manusia  merupakan dasar sekaligus tujuan 

utama dari syariat Islam, karenanya juga merupakan  

tujuan  ekonomi  Islam.  Perlindungan  terhadap  

mashlahah terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu : 

                                                           
96Muhamad Takhim, sistem ekonomi islam dan kesejahteraan masyarakat, 

fakultas ekonomi dan bisnis, IAI Ngawi. 
97

Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam 

Perspektif Maqashid Al-Syariah, ( Bandung, Kencana, 2011) h. 164   
98M.B. Hendrie Anto, pengantar ekonomika mikro islam, (Yogyakarta : 

ekonisa, 2003), h. 7.  
99Aliyah Farwah, “faktor sosial terhadap kesejahteraan islami keluarga 

muslim di kota Surabaya”, jurnal ekonomi dan bisnsis, No 2 agustus 2013. 
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a. Ad-dien : Memelihara agama dapat diukur dari 

implementasi rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, 

zakat, dan haji). Selain itu juga bisa dilihat pula dari 

tercapainya amalan rukun iman. 

b.  An-nafs: Memelihara Jiwa Perwujudan pemeliharaan 

jiwa yaitu dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, 

pangan, tempat tinggal, kesehatan,serta fasilitas 

umum lainnya. 

c. Al-aql : Memelihara Akal memelihara akal dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat. Dalam peringkat 

dharuriyah misalnya adalah diharamkannya meminum 

minuman keras. Dalam peringkat hajjiyah seperti 

dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. 

Sedangkan dalam peringkat tahsiniyyah yaitu 

misalnya menghindarkan diri dari mendengarkan 

sesuatu yang tidak bermanfaat. 

d. An-nasl : Memelihara Keturunan. Kita sebagai 

manusia tidak perlu khawatir apabila masih belum 

mampu dalam hal ekonomi untuk menikah karena 

Allah SWT akan memberikan rezeki serta karunia-

Nya.  

e. Al-maal : Memelihara Harta. “cara menjaga harta 

adalah meliputi mencari pendapatan yang layak dan 

adil, memiliki kesempatan berusaha, rejeki yang halal 

dan thoyib, serta persaingan yang adil”.
100

 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan judul yang akan diteliti, terdapat beberapa 

penelitian sebelumnnya yang berhubungan dengan penelitian ini, 

juga terdapat persamaan dan perbedaan yang terkait antara yang 

akan diteliti dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, 

antara lain: 

                                                           
100Ziauddin Sardar, “kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam pada 

karyawan bank syariah”, jurnal ekonomi syariah teori dan trepan, Vol.3 No.5. 
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1. Muhammad Anshar (2017) dengan judul “Peran dan dampak 

program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga terhadap 

kesejahteraan ekonomi warga kelurahan sei kera hilir II kota 

medan” dalam penelitian ini menunjukan bahwa program 

pemberdayaan kesejahteraan keluarga di kelurahan sei kera 

hilir II belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini 

ditandai dengan potensi-potensi yang terdapat pada warga 

yang belum optimal.
101

 

2. Hena Herlina (2019) dengan judul “ fungsi pemberdayaan 

dan kesejahteraan keluarga (PKK) Dalam meningkatkan 

pemberdayaan perempuan di desa maasawah kecamatan 

cimerak kabupaten pangandaran” dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa fungsi pemberdayaan dan kesejahteraan 

keluarga (PKK) Dalam meningkatkan pemberdayaan 

perempuan di desa masawah kecamatan cimerak kabupaten 

pangandaran adalah dengan mensosialisasikan program PKK 

nya terlebih dahulu kepada kaum perempuan, menayangkan 

video desa lain yang PKK nya sudah berjalan dengan baik, 

memberikan kebebasan kepada kader yang memiliki 

keterampil kapan mau menyalurkan keterampilannya.
102

 

3. Akhmad Purnama (2018) dengan judul “Pemberdayaan 

perempuan rawan sosial ekonomi melalui peningkatan 

kesejahteraan keluarga” dalam penelitian ini menunjukan 

bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pemberdayaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi dalam 

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan 

dilakukan dengan kegiatan: membentuk kelompok sosial 

usaha ekonomi produktif sebagai wahana atau ruang 

kerjasama yang dapat diakses untuk pengembangan 

prakarsa/inisiatif, memberikan bimbingan motivasi, sosial, 
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Muhammad Anshar, “peran dan dampak program pemberdayaan dan 

kesejahteraan keluarga terhadap kesejahteraan ekonomi warga kelurahan sei kera II 

kota medan”, juournal of Islamic law, Vol. 1 No. 2 Juli- Desember 2017. 
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Hena Herlina, “fungsi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) 

Dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di desa maasawah kecamatan 

cimerak kabupaten pangandaran”, Jurnal Moderat, Vol. 5 No. 2 Mei 2019. 
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keterampilan termasuk bimbingan kewirausahaan dan 

inovasi.
103

 

4. Wahyu Tjiptaningsih (2017) dengan judul “pemberdayaan 

perempuan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga” 

dalam penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan 

pemberdayaan perempuan melalui strategi pemungkinan, 

penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan 

sudah dilakukan dengan baik dan memberikan dampak pada 

peningkatan ekonomi hal ini terlihat dari rata-rata 

pendapatan masyarakat.
104

 

5. Siti hasanah dengan judul, “pemberdayaan perempuan 

melalui kegiatan ekonomi berkeadilan (simpan pinjam 

syariah perempuan)”, dalam penelitian ini menyatakan 

bahwa pemberdayaan perempuan dalam bidang simpan 

pinjam memiliki potensi untuk mengatasi kemiskinan yang 

dihadapi kaum perempuan dan keluarganya dalam rangka 

meningkatkan penghasilan perempuan dengan melakukan 

pemberdayaan dalam bidang ekonomi.
105

 

6. Iin khairunnisa dengan judul, “pemberdayaan ekonomi 

perempuan di daerah” penelitian ini menunjukan bahwa 

peranan pemerintah daerah untuk meningkatkan 

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dengan cara 

memberikan pelatihan keterampilan menjahit kepada kaum 

perempuan, usaha mikro kredit, dan latihan kepemimpinan 

perempuan. Dimana latihan keterampilan dan usaha mikro 

kredit ini diberikan kepada masyarakat dimana tingkat 

ekonominya masih di bawah standar atau pra sejahtera.
106
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