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ABSTRAK 

 

 

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal 

dari pendapatan kepala keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota 

rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun 

perseorangan dalam keluarga. Pendapatan keluarga sangat besar pengaruhnya 

terhadap tingkat kosumsi. Sehingga muncul Asumsi, semakin baik (tinggi) tingkat 

pendapatan, maka semakin tinggi pula tingkat pengeluarannya. Karena ketika tingkat 

pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan 

menjadi makin besar, atau mungkin juga pola hidup menjadi konsumtif, setidak-

tidaknya semakin menuntut kualitas yang baik.  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagimana peran 

perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga pada Kelompok wanita Tani 

Sekar Mulia Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah? 2) 

Bagaimana implikasi peranan pemberdayaaan kaum perampuan guna meningkatkan 

pendapatan keluarga dalam perspektif ekonomi islam pada Kelompok wanita Tani 

Sekar Mulia Desa Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran perempuan dalam 

meningkatkan pendapatan keluarga serta untuk mengetahui bagaimana implikasi 

peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga dalam tinjuan perspektif 

ekonomi islam.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan(field 

research) dengan menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif dimana data yang 

diperoleh adalah dengan menggunakan kuesioner/wawancara, obeservasi dan 

dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan aadalah data primer dan data 

skunder. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa peran serta perempuan sangat membantu meningkatkan pendapatan keluarga, 

sangat membantu meningkatkan menambah bahkan mempertahankan hidup bagi 

perempuan dalam kondisi single parent. peran perempuan terbagi menjadi dua 

kategori yaitu : katogori peran rendah dan tinggi dalam keluarga, peran rendah hanya 

bersifat sebagai penambah tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan keluarga, 

kategori tinggi karena seluruh pendapatan dikurangi biaya oprasional masih memiliki 

sisa lebih dibanding sebelum keterlibatan perempuan, serta membawa impilikasi yang 

positif terhadap sosial ekonomi keluarganya. 
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MOTTO 

                                

                        

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa 

kesusahan ia berkeluh kesah, Dan apabila ia mendapat kebaikan ia Amat kikir, 

Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, Yang mereka itu tetap mengerjakan 

shalatnya. 

(Q.S AI-Ma’arij ayat 19-23)
1
 

 

 

 

 

                                                             
 1 Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama, Syaamil Qur’an, Bandung, 2007, h. 364 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam 

memahami skripsi ini, perlu adanya ulasan penegasan arti dan maksud dari 

beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini 

adalah “Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Perspektif Ekonomi Islam Studi : Pada Kelompok Wanita Tani Sekar 

MuliaDesa Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah“ untuk 

menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang 

lingkup pembahasan, maka perlu adanya penegasan judul tersebut. 

1. Pemberdayaan adalah proses pembangunan di mana masyarakat 

berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki 

situasi dan kondisi diri sendiri. 

2. Peningkatan adalah upaya dalam menghasilkan kualitas yang lebih baik 

guna mengubah sesuatu hal menjadi lebih berkualitas 
1
 

3. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoloeh masyarkat yang 

berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan 

anggota– anggotan rumah tangga. 

                                                             
1
 Husein Umar ,Riset Sumber Daya Manusia Dalam Oraganisasi,(Jakarta :PT.Gramedia 

Pustaka Utama,2005),h.3 
1 



2 
 

4. Prespektif 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.
2
 

5. Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber  daya untuk mencapai falah 

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai al-qur’an dan sunnah.
3
 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud dengan 

judul ini adalah bagaimana pemeberdayaan kaum perempuan dalam 

peningkatan pendapatan keluarga, apakah sesuai dengan ekonomi islam. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Bagi penulis pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan 

diteliti terkait dengan judul proposal,hal ini dikarenakan peneliti ingin 

mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang berperan dalam 

meningkatkan pendapatan keluarga pada kelompok wanita tani sekar 

mulia Desa Astomulyo Kec.Punggur Kab. Lampung tengah .karena 

banyaknya faktor yang berperan dalam meningkatkan pendapatan 

keluarga  seperti, homemade, pemanfaatan limbah,serta penanaman 

                                                             
2
Ibid,h.250 

3
 Skarno Wibowo,Ekonomi MIkro Islam ,(Bandung Pustaka Seti,2013)h.29 
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sayuran.maka dari sekian banyak faktor tersebut peneliti akan meneliti 

dan mengetahui faktor manakah yang paling berperan dalam 

meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Astomulyo Kec.Punggur  

2. Alasan Subjektif  

Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan, Hal ini 

didukung dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan, serta 

keberadaan tempat penelitian dekat dengan rumah penulis.Hal ini bisa 

mempermudah penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, selain itu 

judul yang penulis ajukan telah sesuai dengan displin ilmu yang dipelajari 

dibangku kuliah khususnya jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, 

keluarga, masyarakat, pemerintahan, Negara, dan tata dunia dalam kerangka 

proses aktualisasi kemanusian yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai 

kehidupan, Politik, hukum, pendidikan dan lain sebagainya.Pemberdayaan itu 

sendiri mengandung tiga kekuatan di dalam dirinya, yakni kekuatan untuk 

berbuat, kekuatan untuk membangun kerjasama dan kekuatan dalam diri 

pribadi manusia.Sebagai diketahui strategi dan upaya pemberdayaan perempuan 

pada khususnya dan pemberdayaan manusiapada umumnya, adalah salah satu 
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topik yang paling mendapat perhatian berbagai kalangan akhir-akhir ini. 

haryono Suyono, mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan sering pula 

disebut sebagai peningkatan kualitas hidup personal perempuan, yaitu suatu 

upaya untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, 

termasuk ekonomi, edukasi, atau pendidikan, sosial, komunikasi, informasi, dan 

lan sebagainya.
4
 

Sejalan dengan itu, langkah strategis yang perlu di lancarkan dalam kerja 

pemberdayaan perempuan adalah memberikan dukungan yang menjadikan 

setiap perempuan sebagai fokus perhatian dan arena pengabdian.Khusus kepada 

kaum ibu, yang mendesak untuk segera dilakukan adalah meningkatkan 

kemampuan mereka secara bertahap dan berkesinambungan agar bisa mengola 

dan bergelut dengan kesempatan yang terbuka di dalam lingkungannya 

sendiri.dalam hal ini desa Astomulyo.
5
 

Desa Astomulyo merupakan Desa terbesar di Kabupaten Lampung Tangah 

yang berada di Kecamatan Punggur, Desa Astomulyo memiliki 10 Dusun yang 

rata-rata masyarakatnya bekerja sebagian besar adalah petani, selain petani 

masyarakat juga memiliki perkebunan dan pertanian. 

Desa Astomulyo merupakan Desa yang sudah cukup maju pola pikir 

masyarakatnya, hal ini terlihat bagaimana masyarakatnya yang mampu menata 

kehidupan dengan baik, baik dibidang ekonomi, politik dan sosial kebudayaan. 

                                                             
4
Ibid. 

5
ibid 
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Kerukunan ibu-ibu masyarakat Desa Astomulyo sangat baik dilihat dari 

pembentukan kelompok-kelompok wanita tani Desa Astomulyo, setiap dusun 

memiliki satu kelompok wanita tani dari 10 Dusun itu, mereka membentuk 

aosiasi kelompok wanita tani yaitu Kelompok Wanita Tani Sekar Mulia 

dibawah binaan Ibu Suparti sekaligus pendiri kelompok wanita tani tersebut. 

Dimana kelompok wanita tani tersebut hanya membantu perkembangan setiap 

kelompok wanita tani yang tergabung dalam asosiasi tersebut agar makin maju. 

Tetapi kelompok wanita tani ini kurang baik, dikarenakan hanya 

memberikan ilmu yang didapat hanya kepada kelompok-kelompok nya saja 

bukan kepada masyarakat Desa Astomulyo.sehingga tidak ada dampak 

positivnya bagi masyarakat sehingga masyarkat tidak mendapatkan manfaatnya 

dari 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 efekitif, efesien dan 

kontinu. Dengan demikian, akan memperoleh keuntungan yang tinggi pada 

waktu tertentu. Keuntungan yang diperoleh tersebut merupakan salah satu 

pendapatan petani.6 

                                                             
6
Dian Retno Hastuti dan RahimPengantar,Teori dan Kasus 

ekonomikaPertanian,(Jakarta:Penebar Swadaya,2008),h.158 
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Kegiatan usaha tani ini yang dijadikan sebagai penopang hidup oleh 

masyarakat petani.berbagai macam produk pertanian baik pangan maupun sub 

sektor perkebunan rakyat.
7
 

Dalam Islam menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya 

pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh 

kewajiban dari Allah SWT, baik di ranah domestik maupun publik. Kesanalah 

aktifitas perempuan diarahkan. Pemberdayaan perempuan ini didasarkan pada 

visi menjadi perempuan unggul sebagai ummun warobbatul bait sebagai mitra 

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

khafilah, dan kesakinahan keuarga. Sementara misinya adalah: mengokohkan 

ketahanan keluarga muslim, melahirkan generasi pejuang, membangun 

muslimah berkarakter, kuat dalam rangka amal, makruf, nahi, munkar, 

melahirkan perempuan sebagai mitra laki-laki dalam rumah tangga dan 

perjuangan di masyarakat.Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-

Nahl (16) Ayat 97 sebagai berikut:
8
  

 

 

 

                                                             
7
 Muhamad Firdaus,Manajemen Ageibisnis,Jakarta:PT Bumi Aksara,2008),h.5 

8
Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama, Syaamil Qur’an, Bandung, 200.Ayat 97 
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Artinya: barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, 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 baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 

Dalam penjelasan yang sudah penulis jabarkan diatas, maka peneliti akan 

meneliti kelompok wanita tani tersebut agar mampu memberikan manfaat 

kepada masyarkat Desa Astomulyo, bukan hanya untuk kelompok-

kelompoknya saja. Dan masyarakat mampu menerima manfaatnya dari 

kelompok wanita tani tersebut. 

Pada umumnya yang berperan sebagai penopang kehidupan keluarga 

adalah suami, hal ini tentunya sebagai perwujudan bahwa laki-laki berada 

diatas perempuang sebagaimana dalam firman Allah SWT:  

                      

                      

                        

                           

 

Artinya:  kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang 

lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 

harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah 

lagi memelihara diri (Q.S. An-Nisa ayat 34) 
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Tak dapat dipungkiri permasalahan yang muncul dalam keluarga karena 

faktor kebutuhan hidup yang belum sepenuhnya terpenuhi, disamping faktor-

faktor lain. Faktor ekonomi inilah yang kemudian menyebabkan peran yang 

seharusnya ditopang oleh suami harus dibantu oleh seorang isteri, atau bahkan 

justru isteri yang berperan sebagai “Kepala Keluarga” persoalan yang kemudian 

muncul akibat peran serta perempuan dalam dunai ekonomi maupun lainya, 

yaitu berpindahnya ststus kempemimpinan keluarga sebagai lingkup organisasi 

pemerintah terkecil, perubahan seperti ini yang kemudian menjadi 

kekhawatiran yang memicu perdebatan berbagai kalangan ulama. 

Meskipun demikian, peran perempuan dalam berbagai bentuk 

perbincangan yang diperdebatkan, tetapi banyak sekali perempuan yang tetap 

berupaya ikut berkerja diluar rumah, denga alasan bahwa salah satu kebahagian 

seorang terletak pada kecukupan ekonomi keluarga. 

 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan diatas, maka dapat di 

idefinisikan masalah sebagai berikut. 

1. Berbagai macam latar belakang kehidupan Kelompok Wanita Tani Sekar 

Mulia. 

2. Adanya peningkatan perekonimian keluarga pasca keterlibatan perempuan. 
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E. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka peneliti ini 

memfokuskan dan membatasi penelitian ini tentang industri rumahan, 

pemanfaatan limbah dan penanaman sayuran. Yang ada di kelompok wanita 

tani sekar mulia Desa Astomulyo kecamatan Punggur Kabupaten Lampung 

Tengah. 

 

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagimana peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga 

pada Kelompok wanita Tani Sekar Mulia Desa Astomulyo Kecamatan 

Punggur Kabupaten Lampung Tengah? 

2. Bagaimana implikasi peranan pemberdayaaan kaum perampuan guna 

meningkatkan pendapatan keluarga dalam perspektif ekonomi islam pada 

Kelompok wanita Tani Sekar Mulia Desa Astomulyo Kec. Punggur Kab. 

Lampung Tengah? 

 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 
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a. Untuk mengetahui peran faktor dalam meningkatkan pendapataan 

keluarga di Kelompok Wanita Tani Sekar Mulia Desa Astomulyo 

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Untuk mengetahui manfaat yang dirasakan masyarakat dengan 

adanya Kelompok Wanita Tani Sekar Mulia Desa Astomulyo 

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi penyusun. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang berperan 

dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Kelompok Wanita 

Tani Sekar Mulia Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah. 

b. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini dapat berguna sebagai 

bahan rujukan pada sumber informasi bagi penulisan lainya yang 

dilakukan penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah yang digunakan 

penelitian dalam mengumpulkan data penelitian dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. 
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1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancah 

kehidupan yang sebenarnya
9
. penelitian lapangan dilakukan dengan 

menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian 

terhadap responden yang ada di Kelompok Wanita Tani Sekar 

Mulia Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung 

Tengah 

b. Sifat Penelitian 

penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan megenai sesuatu yang 

menjadiobjek, gejala atau kelompok tertentu serta menjawab 

persoalan-persoalan tentang fenomena dan pristiwa yang terjadi saat 

ini.
10

 

2. Data dan Sumber Data 

Yang menjadi bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini,peneliti 

membaginya dalam dua katagori yaitu : 

                                                             
9
Iqbal Hasan,Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya,(Bogor:Ghalia 

Indonesia,2012),h.11 
10

 Sugiono,Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantotatif Dan 

R&D),(Bandung:Alfabeta,2010),h.206 
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a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik 

dari individu atau perorangan seperti data hasil dari wawancara
11

. 

Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Kelompok 

Wanita Tani Sekar Mulia Desa Astomulyo. 

b. Data skunder digunakan untuk mendukung data primer
12

. Dalam hal 

ini peneliti memperoleh data skunder dari lembaga atau instansi 

yang terkait dengan penelitian seperti kantor kampung/desa 

setempat. 

3. Populasi atau Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu,jelas dan lengkap, objek atau nilai 

yang akan diteliti dalam populasi berupa orang, perusahan lembaga, 

media atau sebagainya
13

. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh anggota yang ada di Kelompok Wanita Tani Sekar Mulia 

Desa Astomulyo Kecamtan Punggur Kabupaten Lampung tengah 

yang jumlahnya 62 orang. 

 

 

                                                             
11

 Hesein Umar,Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Pemasaran, ( Jakarta: 

PTRadjaGrafindo Persada1997), h.43 
12

Ibid, h.44 
13

 Susiadi,Metode Penelitian dana Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negri Raden Intan 

Lampung2015, h.95 
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b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan 

cara-cara tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili 

populasi.Dalam penetuan sampel, penulis mengunakan metode 

pengambilan sampel dengan sampel random sampling yaitu dengan 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dan 

sample yang diambil oleh peneliti adalah 30 ibu-ibu kelompok 

wanita tani
14

 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dala 

penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan 

mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau 

kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang 

diteliti.
15

 dalam penelitian ini penulis mengunakan metode 

wawancara dan penulis tunjukan kepada responden dalam hal ini pr 

anggota Kelompok Wanita Tani Mulia Kantil Desa Astomulyo. 

Wawancara inipenulis lakukan dengan tida terstruktur dan tidak 

                                                             
14

Sugiono, Opcit, h.118 
15

Ibid, h.194 
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formal karena untuk menghindari kekakuan antara peneliti dengan 

pihak responden. 

b. Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.
16

 Metode obseravasi 

penulis gunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama 

penelitian.Dengan menerapkan metode observasi non-partisipan, 

dimana penulis barlaku sebagai pengamat dan tidak ambil bagian 

dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh para anggota Kelompok 

Wanita Tani Sekar Mulia.Penulis menggunakan metode ini sebagai 

pelengkap yaitu untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh 

dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data bukan hanya merupakan tindak lanjut logis dari 

pengumpulan data, tetapi juga merupakan proses yang tidak terpisahakan 

dengan pengumpulan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan kunci hasil wawancara, dari 

hasil pengamatan yang tercatat dari berkas lapangan, dan dari hasil studi 

dokumentasi. 

                                                             
16

 Juliansyah Noor, Metodelogi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya 

Ilmiah,(Jakarta: Kencana,2011), h. 140 
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Anaslisis data yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung 

bersamaan dengan pengumpulan data. Maka langkah-langkah yang 

ditempuh adalah : 

a. Reduksi data 

Reduksi data yaitu pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan yang tertulis dari lapangan dengan tujuan untuk memudahkan 

pemahaman terhadap data yang terkumpul. Aspek reduksi adalah 

pemberdayaan kaum perempuan guna meningkatkan pendapatan 

keluarga dalam perspektif ekonomi islam 

1) Mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, kemudian dipilih dan dikelompokan berdasarkan 

kemiripan data  

2) Data yang telah di kategorikan tersebut diorganisir sebagai bahan 

penyajian data  

b. penyajian data  

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dengan demikian, kemungkinan dapat, mempermudah 

gambaran keseluruhanya atau bagian tertentu dari aspek yang diteliti  
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c. Verifikasi 

Verfikasi Menurut Miles and Huberman adalah penarikan 

kesimpulan.yang awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

dapat dipertanggung jawabkan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pemberdayaan Perempuan 

 

1. Pengertian Pemberdayaan 

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.1Sedangkan dalam judul skripsi ini pemberdayaan yang dimaksud adalah 

usaha atau cara dari seseorang atau kelompok dalam hal ini adalah pemerintah 

untuk memberikan kekuatan berupa materil maupun non materil kepada 

seseorang atau kelompok yang lemah di dalam masyarakat agar mereka bisa 

meningkatkan kemampuan yang ada pada dirinya sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hidupnya.
1
 

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok 

rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:  

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan 

(freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan 

bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. 

                                                             
1
Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta 

Pusat Bahasa 2015) h. 324 

17 
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b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa 

yang mereka perlukan.  

c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang 

mempengaruhi mereka.
2
 

Definisi pemberdayaan menurut Parsons adalah sebuah proses dimana 

orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan 

atas kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi 

kehidupannya.sehingga dalam proses pemberdayaan tersebut, orang yang 

memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup dapat 

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain.  

Dengan demikian, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan 

untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan, sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada 

keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. 

2. Pemberdayaan Perempuan 

Untuk meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan bagi 

perempuan dapat dilakukan dengan cara memberdayakan kaum perempuan 

yang lemah dan menciptakan hubungan yang lebih adil, setara antara laki-laki 

                                                             
2
  Evi Alfianti “Pemberdayaan perempuan melaui program usaha sosial ekonomi produktif 

keluarga miskin oleh dinas sosial DIY di hargorejo kokap kulonprogo”  journal.uin-suka-yogyakarta di 

akses pada tanggal 23 maret 2017 pukul 19.00 h. 16 
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dan perempuan serta mengikutsertakan perempuan pada proses pengambilan 

keputusan.  

Menurut Moser pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui 

pemenuhan kebutuhan praktis, yaitu dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi 

baik perempuan maupun laki-laki dan melalui pemenuhan kebutuhan 

strategis, yaitu dengan melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan. 

Pemenuhan kebutuhan praktis dapat dilakukan dengan cara peningkatan 

sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, ekonomi). Sedangkan 

pemenuhan kebutuhan strategis dapat dilakukan dengan cara memperkuat 

kelembagaan ekonomi berbasis perempuan melalui peningkatan kapasitas 

kader-kader perempuan 

 

3. Indikator Pemberdayaan Perempuan  

Bagi perempuan miskin (WRSE) setelah melalui berbagai upaya 

pemberdayaan, dapat dikatakan berhasil apabila dapat mencapai 3 indikator 

yaitu Indikator keluaran (output indicator) ditandai dengan telah 

diselenggarakannya pemberdayaan terhadap sejumlah perempuan miskin 

(WRSE).Indikator hasil (income indicator) ditandai dengan perempuan 

miskin (WRSE) yang diberdayakan telah mampu berusaha ekonomi 

produktif sesuai keterampilan mereka. Indikator dampak (impact 

indicator)ditandai dengan perempuan miskin (WRSE) yang diberdayakan 

telah mampu hidup layak, mampu mengembangkan usaha, 
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berorganisasi/bermasyarakat dan membantu perempuan lain yang masih 

miskin.
3
 

 

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) tidak saja dituntut untuk 

memiliki keberdayaan secara ekonomi, akan tetapi tidak kalah penting 

memiliki keberdayaan secara sosial. 

Seperti yang dikemukakan oleh Lorrancaine Guitierrez, keberdayaan 

ditandai dengan peningkatan kemampuan yaitu: kemampuan personal, 

interpersonal dan politik. Kemampuan personal adalah kemampuan individu 

dalam memahami kekuatan yang dimilikinya. Kemampuan interpersonal 

adalah kemampuan individu dalam mempengaruhi orang lain dengan 

menggunakan kekuatan sosialnya. Sedangkan kemampuan politik adalah 

kemampuan dalam mengambil keputusan bersama di dalam organisasi atau 

masyarakat secara formal maupun informal. 

 

B. Konsep pendapatan 

1. Pengertian Pendapatan 

 Pendapatan adalah hasil yang diperoleh masyarakat yang berasal dari 

pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota  rumah 

tangga lainnya. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, 

                                                             
` 

3
Evi Alfianti “Pemberdayaan perempuan melaui program usaha sosial ekonomi produktif 

keluarga miskin oleh dinas sosial DIY di hargorejo kokap kulonprogo”. Op.Cit h.17 
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kebutuhan jasmani, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lain yang 

bersifat material, pendapatan yang sebernarnya diperoleh rumah tangga dan 

dapat digunakan untuk membeli barang atau untuk ditabung. 

 Dengan kata lain bahwa pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah 

keseluruhan uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama 

jangka waktu tertentu. Dimana pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan  

tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga, atau deviden serta 

pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial 

atau asuransi pengangguran.
4
Pendapatan rumah tangga sangat besar 

pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi.Biasanya semakin baik (tinggi) tingkat 

pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi.Karena ketika tingkat pendapatan 

meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan 

konsumsi menjadi makin besar, atau mungkin juga pola hidup menjadi 

konsumtif, setidak-tidaknya semakin menuntut kualitas yang baik.
5
 

 

 

 

 

                                                             
4
 Paul. A Samuelson & William D Nordhaus, Mikro Ekonomi, Edisi Keempat Belas (Jakarta: 

Erlangga,1992), h.258 
5
 Pratama Rahardja & Mandala Manarung, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Mikro Ekonomi Dan 

Makroekonomi), (Jakarta:LP,FE-UI,2008), h. 265 
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2. Sumber –Sumber Pendapatan 

Pendaptan merupakan total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang 

atau suatu rumah tangga  selama periode tertentu. Berikut tiga sumber 

penerimaan rumah tangga, yaitu :
6
 

a. Pendapatan Dari Gaji dan Upah 

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga 

kerja, besar gaji atau upah seseorang secara teoritis  sangat tergantung dari 

prodiktivitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Keahlian  ( skill ) : 

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk 

mampu menangani perkerjaan yang dipercayakan.Makin tinggi jabatan 

seseorang, keahlian yang dibutuhkan makin tinggi, karena itu gaji atau 

upahnya makin tinggi. 

2) Mutu Modal Manusia (human capital ) : 

Mutu modal manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian 

dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan 

(inborn) maupun hasil pendidikan dan latihan. 

                                                             
6
 Pratama Rahardja & Mandala Manarung, Teori Ekonomi Mikro, Suatu Pengantar, (Jakarta: 

LP.FE-UI,2010). h 293 
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3) Kondisi Kerja (working conditation) : 

Yang dimaksud dengan kondisi kerja adalah lingkungan dimana 

seseorang berkerja.Penuh resiko atau tidak.Kondisi kerja dianggap 

makin berat, bila resiko kegagalan atau kecelakaan kerja makin 

tinggi.Untuk perkerjaan yang makin beresiko tinggi, upah atau gaji 

makin besar, walaupun tingkat keahlian yang dibutuhkan tidak jauh 

berbeda. 

b. Pendapatan dari Aset Produktif. 

Aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas 

jasa penggunaanya.Ada dua kelompok aset produktif. 

1. aset financial (financial asset), seperti deposito yang menghasilkan 

pendapatan saham yang mendapatkan deviden dan keuntungan atas 

modal (capital gain)bila diperjualbelikan.  

2. aset bukan financial (realaasset), seperti rumah yang memberikan 

penghasilan sewa. 

c. Pendapatan dari Pemerintah (transfer payment). 

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer (transfer 

payment) adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input 

yang diberikan. Negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer 

diberikan, dalam bentuk tunjungan penghasilan bagi para penganggur 



24 
 

(unemployment tcompensatation), jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan 

berpendapatan rendah (sosial  security). 

Dalam bukunya Sukarno dan Dedi Supriadi, Al Ghazali  menyatakan 

bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari tiga sumber  yaitu : 

a. pendapatan melalui tenaga individual 

b. laba perdagangan 

c. pendapatan dari nasib baik 

Contoh dari ketiga sumber pendapatn tersebut adalah pendapatan 

melalui warisan, menemukan harta terpendam, atau mendapat hadiah.Ia 

menandakan bahwa berbagai sumber pendapatan tersebut harus diperoleh 

secara sah dan tidak melanggar hukum agama.
7
 

Harapan yang ingin dicapai oleh setiap rumah tangga adalah 

ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Harapan adalah artinya sebuah 

keingingan terjadinya sesuatu.
8
Setiap keluarga pasti mempunyai harapan, 

karena tanpa harapan keluarga tiada artinya, seseorang yang tidak memiliki 

harapan berarti tidak dapat diharapkan lagi.,menurut kodratnya dalam diri 

seseorang ada dorongan, yakni dorongan kodrat dan dorongan kebutuhan 

hidup. Dorongan kodrat ialah menagis, tertawa, berpikir, berkata, dan 

                                                             
7
 Sukarno Wibowo,, Dedi Supriadi, Op.Cit.h. 131 

8
Mawardi, Nur Hidayati, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya 

Dasar,(Bandung: Pustaka Setia,2000), h. 181 
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sebagainya.Adapun yang menjadi dorongan kebutuhan hidup adalah dorongan 

yang mencapain kebutuhan jasmani dan rohani. 

Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang meliputi pangan, 

sandang, dan papan, sedangkan kebutuhan rohani adalah kebahagian, 

kesejahteraan, kepuasan, hiburan, dan sebagainya. Abraham maslow 

mengatagorikan kebutuhan manusia menjadi lima macam, yang merupakan 

lima harapan manusia, yaitu : 

a. Harapan untuk memperoleh keberlangsungan hidup (survival); 

b. Harapan untuk memperoleh keamanan (safety); 

c. Harapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk mencintai dan dicintai 

(beloving danlove);  

d. Harapan memperoleh status atau untuk diterima atau diakui oleh 

lingkungan; dan 

e. Harapan untuk memperoleh perwujudan dan cita-cita (self actualization ).
9
 

Harapan seseorang merupukan sebuah keinginan yang akan dicapai, 

dalam hal ini rumah tangga memiliki tujuan dan harapan dari aktivitas yang 

dilakukan-nya baik berupa harapan dan tujuan yang berwujud maupun tidak 

berwujud, dari harapan dan tujuan ini sebuah keluarga akan memperoleh 

dorongan untuk mencapainya, aktivitas yang dilakukan untuk pemenuhan 

                                                             
9
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kebutuhan bersumber dari berbagai aktivitas yang dilakukan setiap rumah 

tangga, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya mayoritas 

yang dilakukan laki-laki maupun perempuan adalah buruh, dagang, pertanian. 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing rumah tangga memiliki 

tujuan dan harapan yang relativ sama yaitu memenuhi kebutuhan rumah 

tangga dari waktu kewaktu, sehingga dengan harapan tidak akan kekurangan 

pasokan pendapatan untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari.
10

 

C. Konsep Dasar Pendapatan Keluarga 

1. Definisi Pendapatan Keluarga 

Menurut Poerwadarminto pendapatan adalah hasil pencarian atau 

perolehan dari usaha dan berkerja.Pendapatan merupakan jumlah penghasilan 

yang diterima seseorang baik berupa uang atau barang yang merupakan hasil 

kerja atau usaha.
11

 

Ada tiga kategori pendapatan yaitu : 

a. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang   

sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa dan kontra 

prestasi. 

                                                             
10

Ibid, 
11

  Asri Wahyu Astuti, “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Keluarga Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung”,(Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 26 
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b. Pendapatan berupa uang adalah segala pendapatan yang sifatnya reguler 

dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam 

bentuk barang dan jasa. 

c. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan 

yang bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan 

dalam keuangan rumah tangga.
12

 

2. Keluarga 

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama  

dengan keterikatan aturan, emosional dan individu mempunyai peran masing-

masing yang merupakan bagian dari keluarga. Keluarga adalah unit terkecil 

dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan 

anaknya, ibu dan anaknya  Menurut Pujosuwarno, keluarga adalah suatu 

ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang 

berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang 

perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak-anak, baik anaknya 

sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.
13

 

Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga 

merupakan dua individu yang membentuk kelompok kecil melalui ikatan 
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Ibid, 
13

Ibid. h. 20 
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perkawinan yang sah dan mengharapkan adanya keturunan serta melakukan 

pemenuhan kebutuhan hidup. 

3. Pendapatan Keluarga 

Pendapatan keluarga adalah jumlah peghasilan riil dari seluruh anggota 

rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun 

perseorangan dalam rumah tangga.Pendapatan rumah tangga merupakan balas 

karya atau jasa imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan 

dalam kegiatan produksi.Pendapatan dapat berupa uang maupun barang 

misalnya, berupa santunan baik berupa kebutuhan pokok, seperti, beras, 

minyak, sayur mayur dan lain sebagainya.Pada umumnya pendapatan manusi 

terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa 

barang. 

Apabila pendapatan lebih ditekankan pengertianya pada pendapatan 

rumah tangga, maka pendapatan merupakan jumlah keseluruhan dari 

pendapatn formal, informal dan pendapatn subsistem. 

a. Pendapatan formal adalah segala penghasilan baik berupa uang atau 

barang yang diterima biasanya sebagai balas jasa.
14

 

                                                             
14

Sugeng Haryanto, “Peran Aktif dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Miskin : 

Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek” Jurnalm 

Ekonomi Pembangunan, Vol.9,No. 2, Desember 2008, h. 219 
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b. Pendapatan informal adalah berupa penghasilan yang diperoleh melalui 

pekerjaan tambahan diluar perkerjaan pokoknya.
15

 

c. Pendapatan subsistem adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor 

produksi yang dinilai dengan uang yang terjadi bila produksi dan 

konsumsi terletak disatu tangan atau masyarakat kecil.
16

 

4. Metode Perhitungan Pendapatan. 

 

Metode perhitungan pendapatan sebagai berikut : 

 a.   Pendekatan hasil produksi  

Besarnya pendapatan data dihitung  dengan mengumpulkan data tentang 

hasil akhir barang dan  jasa untuk satu unit produksi yang menghasilkan 

barang dan jasa. 

b. Pendekatan  Pendapatan 

Pendapatan dapat dihitung denagn mengumpulkan data tentang 

pendapatan yang diperoleh oleh suatu rumah tangga keluarga. 

 c.   Pendektan Pengeluaran  

menghitung besarnya pendapatan dengan menjumlahkan seluruh 

pengeluaran yang dilakukan suatu unit ekonomi 
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5.  Tingkat Pendapatan Keluarga  

Tingkat pendapatan keluarga merupakan pendapatan atau penghasilan 

keluarga yang tersusun mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi.Tingkat 

pendapatan setiap keluarga berbeda-beda. Terjadinyaperbedaan tersebut 

dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain jenis perkerjaan, jumlah anggota 

keluarga yang berkerja. 

Gubernur Lampung Ridho Ficardo telah mengeluarkan surat 

keputusan (SK) penetapan upah minimum kota (UMK) Bandar lampung 

2016. Sk tersebut pun telah diberikan kepada pejabat (PJ) Wali Kota Bandar 

Lampung Sulpakar, Rabu (30/12/2015). Kepala Dinas Ketenaga kerjaan 

Bandar Lampung  Saad Asnawi mengatakan, SK penetapan UMK baru 

diterima pemerintah kota pada rabu pagi. “ ya , kami baru menerima pagi tadi, 

SK dengan Nomor : G/615/lll.05/KH/2015 terkait penetapan UMK Kota 

Bandar Lampung sebesar Rp. 1.870.000,” Kata Saad.
17

 

  UMK (upah minimum Kabupaten Kota) Bandar Lampung tahun 2016 

sebesar  Rp. 1.870.000,- naik 13,37 % dari tahun 2015.
18

 Adapun tingkat 

pendapatan keluarga dibagi menjadi dua tingkatan yaitu : 

 

                                                             
17

Dewi Anita, Laporan Reporter Tribun Lampung, Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung 
18

http://.www.biaya.net/2015/12/umk-lampung-2016.html. diakses pada Kamis 03 Maret 

2016. Pukul 07.30 WIB 
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31 
 

a. Tingkat pendaapatan rendah : kurang dari Rp. 1.870.000,-/bulan 

b. Tingkat tingkat pendapatan tinggi  : lebih dari Rp. 1.870.000,-/bulan.
19

 

Pendapatan rumah tangga yang satu berbeda dengan pendapatan 

rumah tangga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian kepala rumah 

tangga akan tetapi pendapatan setiap rumah tangga tidak akan terlepas dari 

hal-hal berikut ini : 

1. Pendapatan Pokok 

Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan atau semester atau semi 

semester bergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah tangga 

jika kepala rumah tangga itu seorang pegawai atau karyawan, pendapatan 

pokok berupa upah, gaji, yang diterima setiap bulan. 

2. Pendapatan Tambahan 

Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan 

anggota rumah tangga yang bersifat tambahan, seperti, bonus atau 

pemberian dana bantuan, mungkin pendapatan seperti ini sulit diperkirakan 

dengan pasti. 

3. Pendapatan Lain-Lain 

Pendapatan lain-lain berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau hasil 

perputaran harta, bantuan sang istri, kepada seorang suaminya dalam 
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masalah keuangna rumah tangga dianggap sebagai pendapatan lain-lain 

karena hal ini dapat membantu pembelanjaan rumah tangga. Meskipun 

demikian, pendapatan lain-lain sangat sulit diperkirakan. 

Adapun keharusan seorang istri selaku ibu rumah tangga untuk 

membantu suami dan anaknya dalam memperkirakan pendapatan agar 

seimbang dengan pengeluaran. 

D. Ekonomi Rumah Tangga 

1. Ekonomi Rumah Tangga 

Ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari  usaha-usaha 

individu maupun kelompok dalam ikatan pekerjaan sehari-hari yang 

berhubungan dengan bagaimana memperoleh pendapatan dan bagaimana pula 

menggunakan pendapatanya tersebut.
20

 

Keluarga adalah pelaku ekonomi yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan 

anggota keluarga lainnya.
21

 Pendapat lain menyatakan bahwa keluarga adalah 

suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat yang ditandai 

oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk kehidupan, 

bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah 

                                                             
20

 Mustafa Edwin Nasution, et. al.Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta 2007, h.15. 
21

  Diposkan oleh Kajian Ekonomi Rumah Tangga, dalam http://www.g-

excess.com/4081/pelaku-pelaku-ekonomi-rumah-tangga-keluarga/ diakses pada kamis 03 Maret 2017, 

jam 07.30 WIB 
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khususnya merawat orang tua mereka yang sudah lanjut usia.
22

 Menurut 

Mawardi, Keluarga dapat dibentuk melalui persekutuan-persekutuan individu 

karena adanya hubungan darah perkawinan atau adopsi.
23

Kelompok rumah 

tangga keluarga termasuk dalam pelaku ekonomi yang memiliki cakupan 

wilayahnya paling kecil. 

Rumah tangga atau keluarga adalah pemilik berbagai faktor 

produksi.Faktor-faktor produksi yang terdapat dalam rumah tangga keluarga 

antara lain adalah tenaga kerja, tenaga usahawan, modal, kekayaan alam, dan 

harta tetap (tanah dan bangunan).
24

 Dari faktr-faktor produksi yang disediakan 

rumah tangga keluarga akan ditawarkan kepada sektor-sektor perusahaan. 

Semisal, setiap hari seorang ayah dan ibu bekerja, mereka disebut pelaku 

produksi karena mereka telah memberikan tenaga mereka untuk membantu 

penghasilan barang dan jasa.
25

 

Pada saat rumah tangga keluarga berkerja, mereka memperoleh 

penghasilan. Penghasilan yang diperoleh rumah tangga keluarga dapat berasal 

dari usaha-usaha berikut : 

                                                             
22

  Sumber: diposkan oleh Wanita Pekerja;dalam http://id.shvoong.com/sosial-

sciences/econimic/2178148-pengertian-ekonomi-keluarga/#ixzmer9yvx, diakses pada kamis 03 Maret 

2017 jam 08.00 WIB 
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  Mawardi, Nurhidayati, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, 

(Bandung: Pustaka Setia,2009), h. 212 
24

  Sadono Sakirno, Makroe Ekonomi, Teori Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 45 
25
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a. Usaha sendiri, misalnya dengan melakukan usaha pertanian, berdagang, 

industry rumah tangga, penyelanggaran jasa, dan sebagainya penghasilan 

yang diperoleh sendiri berupa keuntungan. 

b. Bekerja pada pihak lain, misalnya menjadi asisten rumah tangga, menjadi 

buruh cuci gosok, karyawan, pegawai negeri sipil dan sebagainya. Orang yang 

berkerja kepada pihak lain akan memperoleh penghasilan dari sistem gaji dan 

upah. 

c. Menyewakan faktor-faktor produksi kepada pihak lain seperti tanah, rumah 

dan sebagainya. Pendapatan yang didapat dari menyewakan faktor-faktor 

produksi adalah uang sewa. 

Pendapatan yang diperoleh rumah tangga atau keluarga tersebut dapat 

digunakan untuk dua tujuan, yakni untuk membeli barang dan jasa dan 

keperluan menabung atau investasi. 

Ekonomi keluarga dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas keluarga 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Upaya terpenuhinya kebutuhan 

tersebut secara umum dapat dicapai melalui upaya kerja keras keluarga, baik 

suami maupun istriserta kerabat yang yang hidup dalam sebuah ikatan 

keluarga (rumah).Upaya pemenuhan kebutuhan –kebutuhan tersebut telah 

diabadikan dalam Al-Qur’an sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan 

dalam mempertahankan kehidupan sebagai amanah yang harus dijaga. Dalam 

Al-Qur’an Surat At Taubah ayat : 105, Allah berfirman : 
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Artinya : “dan katakanlah, “berkerjalah kamu, maka Allah dan rosul-

nya serta orang-orang mukmin akan melihat perkerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikemablikan kepada (Allah), maka yang mengetahui akan yang ghaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” (Q.S At Taubah: 105).
26

 

Ayat tersebut merupakan ayat perintah yang difirmankan Allah untuk 

manusia, agar orang-orang muslim mau beraktivitas dalam mencukupi 

kebutuhan hidupnya, karena pada dsarnya usaha yang dilakukan dengan niat 

karena menjalankan perintah-perintah Allah SWT, berkerja bernilai ibadah, 

dan ynag harus diingat adalah aktivitas apapun yang dilakukan manusia 

dilihat dan dinilai oleh Allah SWT, dan akan diberitahukan suatu saat nanti 

tentang apa yang dikerjakan selama didunia, dan akan menuai pertanggung 

jawaban. 

Dalam islam, bekerja merupakan suatu kewajiban 

kemanusiaan.banyakayat Al-Qur’an yang mengupas tentang kewajiban 

manusia untuk berkerja dan berusaha mencari nafkah, selain ayat diatas juga 

dijelaskan dalam Qur’an surat Al-Muluk ayat 15 yang berbunyi : 
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 Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi, (Jakarta: Amah, 2013), h. 60 
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Artinya :“dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-nya. 

Dan hanya kepada-nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (nanti)” (Qs. 

Al-Muluk: 15).
27

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari QS. At-Muluk: 15 antara lain 

Allah-lah yang menciptan bumi dan segala isinya, dengan maksud 

untukmemberikan kemudahan bagi manusia yang menjadi penghuni dan 

sekaligus pengelolanya hal itu biasa dicapai mengingat berbagai sarana dan 

prasarana yang tersedia dimuka bumi benar-benar memudahkan manusia 

untuk menata kehidupan yang sangat ideal dan dinamis, manusia biasa 

melakukan aktivitas untuk mencari kehidupan (ma’isyah) dimuka bumi baik 

dalam bentuk aktivitas pertanian, perindustrian, perdagangan, perburuhan, dan 

lain-lain yangjumlahnya cenderung tidak terbatas apalagi dibatasi. Kemudian, 

manusia dipersilahkan untuk melakukan penelusuran, melalang buana 

berbagai pelosok bumi ini, apakah itu untuk kepentingan usaha ekonomi 

maupun dalam konteks mengelilingi dunia selain itu juga manusia 

dipersilahkan untuk menikmati rezeki yang ada diseluruh dunia hanya saja, 

harus sesuai dengan koridor yang di syariatkan oleh islam. 
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Pada dasarnya keseluruhan ayat yang menjelaskan tentang anjuran 

manusia untuk berkerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, 

dipersilahkan untuk menikmati rezeki, asalkan sesuai dengan tuntunan islam, 

Agama Islam memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam melakukan 

usahnya myaitu menjalankan usaha dengan tetap berpegang teguh pada nilai-

nilai Ilahiyah, melalui jalan halal dan tidak bathil. 

Ringkasan ekonomi keluarga adalah meruapakan kebutuhan 

keberlangsungan hidup yang perlu diupayakan demi kemaslahatan masa 

depan. Cara mendapatkanya tiada lain adalah dengan giat berkerja dan 

berusaha. Manusia diberikan akal yang cemerlang, dan pemikiran yang baik 

untuk dapat menggali, mengelola serta menguasai dunia dan tidak untuk 

dikuasai oleh dunia. 

Paradikma demikian sebagaimana yang dipahami bahwa harta 

merupakan titipan Allah dan harta hanya milik Allah, sedangkan manusia 

adalah khalifah harta, berkaitan dengan pendapat ini sebagaiman penjelasan 

berikut : 

1. Semua harta benda, alat-alat produksi merupakan harta mutlak milik 

Allah:  seperti yang dijelaskan dalam QS.Al-Baqarah ; 284 
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Artinya : “kepumyaan Allah-lah segala yang ada di langit  dan apa yang 

ada dibumi. Dan jika kamu mau melahirkan apa yang ada didalam hatimu 

natau kamu menyembunyikanya, niscaya Allah akan membuat perhitungan 

dengan kamu tentantang perbuatanmu itu, maka Allah mengampuni siapa 

yang dikenhendaki-nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-nya ; dan Allah 

maha kuasa atas segala sesuatu”.
28

 

2. manusia sebagai khalifah atas harta byang dimilikinya. Dalam QS.Hadid: 

7, Allah berfirman : 

                      

              

 

Artinya : “ berimanlah kamu kepada Allah dan rosul-nya dan 

nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah lebih menjadikan kamu 

menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan 

menafkahkan ( sebagian ) dari hartanya memperoleh pahala yang besar “.
29

 

2. Konsep Ekonomi Islam Tentang Ekonomi Keluarga 

Menurut pandangan islam ekonomi harus dijalankan dengan cara 

islam yang mengatur kehidupan perekonomian, yaitu ketelitian, cara berfikir 

yang bepaku pada nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ekonomi. 

                                                             
28

  QS. Al-Baqarah (2) : 284 
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Sebagaimana yang dikatan Heri Sudarsono “ekonomi islam merupakan ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang 

ilhami oleh nilai-nilai islam”.
30

 

Menurut Umar Chapra, ekonomi islam adalah pengetahuan dan 

aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam 

memperoleh sumber-sumber material sehingga tercipta kepuasa manusia dan 

memungkinkan mereka menjalankan Allah dan masyarakat.
31

 

Sedangkan ekonomi rumah tangga dapat dikatan juga sebagai 

kumpulan norma asasi yang berasal dari sumber-sumber hokum islam yang 

dapat membantu perekonomian rumah tangga .norma-norma itu ditunjukan 

untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani para anggota berumah tangga 

perekonomian ini bertujuan menciptakan kehidupan sejahtera didunia 

keberuntungan mendapatkan ridho Allah SWT diakhirat. 

Ekonomi rumah tangga juga dapat diartikan sebagai kegiatan dan 

upaya masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka rumah tangga muslim 

memiliki kepribadian dan keistimewaan tersendiri yang berbeda dengan 

rumah tangga orang-orang non muslim, sebab rumah tangga muslim 

mengandung nilai-nilai Iilahiyah yang bersal dai AL-Qur’an dan As Sunnah. 
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Diantara keistimewaan-keistimewaan yang melekat pada ekonomi rumah 

tangga muslim adalah : 

a. Adanya  suasananya yang dapat mengumpulkan anggota rumah 

tangga. 

b. Adanya individu-individu yang dapat membentuk keluarga, misalnya 

orang tua, anak, dan sebagainya. 

c. Adanya hubungan kekeluargaan yang terjalin antara para anggota 

keluarga. 

d. Adanya pengguna norma-norma dan nilai-nilai islami dalam masalah 

rumah tangga . 

e. Memiliki tujuan menciptakan hidup sejahtera didunia dan hidup 

bahagia dengan memperoleh Ridho Allah diakhirat.
32

 

3. Landasan Pengembangan Ekonomi Rumah Tangga 

Kegiatan  ekonomi pada dasarnya memiliki dasar-dasar hukum, dan 

ekonomi islam pun memiliki sumber–sumber hukum yaitu Al-Qur’an dan Al-

Hadist, yang dipengaruhi oleh penafsiran terhadap praktek ekonomi dan lebih 

banyak berkaitan dengan norma-norma. Penafsiran ekonomi yang bersumber 

pada Al-Qur’an dan Al-hadist bahwa ekonomi islam banyak dipengaruhi oleh 

faktor, sosial, budaya, dan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan 
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masyarakat serta lebih mengharuskan tentang bagaimana cara 

mengkondisikan kehidupan sesuai dengan ketentuan syariah. 

Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam pada dasarnya bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, memenuhi 

kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang menyediakan 

kebutuhsn krlusrgs ysng ditinggal, dan memberikan bantuan sosial dan 

sumbangan menurut jalan Allah. Oleh sebab itu islam memberikan panduan 

untuk menegaskan asas keadilan dan menghapus eksploitasi dalam transaksi 

apapun dengan dasar Al-Qur’an dan Hadist. 

Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam merupakan tuntunan 

kehidupan disamping juga anjuran sebagai ibadah, sebagaimana firman Allah 

SWT, yaitu dalam suarh Al-Baqarah : 267 

                         

                      

               

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah ( dijalan 

Allah ) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 

kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhdapanya.Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi Maha terpuji.
33
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Adapun maksud dari ayat diatas ialah penguasaan yang bukan secara 

mutlak.Hak milik pada hakikatnya adalah Allah SWT. Manusia menafkahkan 

hartanya itu haruslah menurut hokum-hukum yang telah diajarkan oleh syariat 

islam, untuk itu tidaklah diperbolehkan berprilaku kikir dan boros. Al-Ghazali 

mengatakan tanpa pembagian yang sukarela, muncul dua hal yang patut 

dipersalahkan, yaitu kikir dan boros.Boros mengakibatkan perbuatan-

perbuatan jahat dan kikir mengakibatkan penimbunan uang yang 

membiarkanya dan tidk membelanjakanya.
34

 

Manusia diturunkan dimuka bumi ini dibekali dengan sumber 

penghidupan, akan tetapi terkadang manusia lalai dan tida mensyukuri ni’mat 

yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT, maka dari itu sebagai manusia kita 

wajib bersyukur ni’mah, selalu menaati perintah dan menjauhi segala 

larangan-laranganya, sebagaimana firmanya, yaitu : (Qs. Ibrahim : 7).
35 

                        

      

Artinya :“ dan (ingatlah juga ), taatkala tuhanmu memaklumkan ; “ 

sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat ) 

kepadamu, dan jika kamu mengingkari ( nikmat-ku ), maka sesungguhnya 

azab-ku sangat pedih”. 

                                                             
34
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Berdasarkan  penjelasan ayat diatas maka makhluk Allah SWT 

haruslah bersyukur dengan apa yang sudah diterima, bahkan Allah SWT akan 

menambahkan nikmatnya, begitu pula sebaliknya apabila manusia itu tidak 

bersyukur atas apa yang dianugrahkan oleh Allah SWT akan ditambah pula 

cobaan yang amat pedih bagi manusia tersebut. 

4. Perbedaan Sistem Perekonomian Rumah Tangga Muslim Dan Non Muslim 

Perekonomian rumah tangga muslim mengandung beberapa 

keistimewaan yang membedakanya dengan sitem perekonomian rumah tangga 

non muslim, diantara keistimewaan yang terpenting adalah sebagai berikut:
36

 

a. Memiliki nilai akidah, perekonomian rumah tangga muslim berdiri atas 

nilai-nilai akidah yang dimiliki para anggota rumah tangga, yang dapat 

terwujud melalui terpenuhinya kebutuhan spiritual mereka, diantaranya 

yang terpenting adalah menyembah Allah, bertaqwa, mengembangkan 

keturunan, serta keyakinan bahwa harta itu milik Allah SWT. 

b. Berakhlak mulia, perekonomian rumah tangga muslim berarti berdiri 

tegaak atas dasar kepercayaan, kejujuran, sikap menerima apa adanya, dan 

sabar. 

c. Bersikap pertengahan dan seimbang, perekonomian rumah tangga berdiri 

atas dasar sikap pertengahan dalam segala perkara, seperti pertengahan 
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dalam pengaturan harta dengan baik tidak berlebihan dan tidak terlalu 

hemat sehingga terkesan kikir. 

d. Berdiri diatas segala usaha yang baik, perekonomian rumah tangga muslim 

berdiri diatas usaha dan pencarian nafkah yang baik lagi halal, sesuai 

dengan aspek spiritual dan aspek etika bagi para anggota keluarga itu. 

e. Memprioritaskan kebutuhan primer, perekonomian rumah tangga muslim 

memegang prinsip mengutamakan kebutuhan primer didalam 

membelanjakan hartanya. Kebutuhan-kebutuhan skunder, setelah itu 

barulah kebutuhan-kebutuhan pelengkap. 

f. Memiliki perbedaan antara keuangan laki-laki dan perempuan, 

perekonomian rumah tangga msulim membedakan tanggung jawab atau 

beban keuangan laki-laki dan peremouan, sebab setiap pihak telah memiliki 

hak masing-masing, misalnya seorang istri berhak atas maskawin, warisan, 

serta kepelikan harta. 

E. Pengertian, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam 

Ekonomi islam adalah salah satu ilmu yang multi dimensi/interdisplin, 

komperhensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu islam yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Al-Hadist, dan juga ilmu rasioanal (hasil pemikiran dan pengalaman 

manusia), dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah–masalah 
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keterbatasan sumber daya untuk mencapai falah (kebahagian).
37

Falah 

(kebahagian) yang dimkasud adalah mencakup keseluruhan aspek kehidupan 

manusia, yang meliputi aspek spiritualias, moralis, ekonomi, sosial, budaya serta 

politik, baik dicapai didunia maupun diakhirat. Ali anwar Yusuf memberikan 

defenisi ekonomi.Menurutnya, ekonomi kajian tentang prilaku manusia dalam 

hubunganya dengan penmanfaat sumber-sumber produktif yang langka untuk 

memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikanya.
38

 

Setiap Agama, secara definitive memiliki pandangan mengenai cara manusia 

berprilaku mengorganisasi kegiatan ekonominya. Meskipun demikian, mereka 

berbeda dalam intensitasnya.Agama tertentu memandang aktivitas ekonomi 

sebagai suatu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sebatas untuk menyiadakn 

kebutuhan materi namun dapat mendorong pada terjadinya disorientasi terhadap 

tujuan hidup.Karenanya  Agama ini memandang bahwa semakin manusia dekat 

dengan Tuhan, semakin kecil ia terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kekayaan 

dipandang akan menjauhkan manusia kepada Tuhan. 

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa oikonomia(yunani), terdiri  

dari dua kat yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berate rumah dan nomos yang 

berarti aturan atau hokum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah 

tangga atau manajemen rumah tangga. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk 
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menyelenggarakan kebutuhsn hidup manusia  dalam rumah tangga. Rumah tangga 

dalam hal ini meliputi rumah tangga perseorangan (keluarga), badan usaha, atau 

perusahan rumah tangga pemerintah, dan sebagainya.
39

 

` Sedangkan pengertian ekonomi islam secara etimologi terdapat pengertian 

menurut beberapa para ahli ekonomi islam sebagai berikut : 

a. M. Akram Kan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi islam bertujuan untuk 

melakukan kajian tentang kebahagian hidup manusia yang dicapai dengan 

mengorganisasikan sumber daya alam atas dsar berkerja sama dan 

berpartisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Kan memberikan dimensi 

normatif (Kebagian di dunia dan akhirat), serta dimensi positif (mengorganisir 

sumber daya alam).
40

 

b. M. Umer Chapra mendefenisikan bahwa ekonomi islam adalah sebuah 

pengetahuan yang membantu upaya realisasi kesejahteraan manusia melalui 

alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, yang berada dalam koridor 

yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu 

atau tanpa prilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak 

seimbangan lingkungan.
41
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c. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian ekonomi islam  adalah ekonomi 

yang berdasarkan kepada ketuhanan. System ini bertolak dari Allah SWT, 

bertujuan kahir kepada Allah SWT, dan menggunakan saran yang tidak lepas 

dari syar’at Allah.
42

 

d. Muhammad Abdul Manam memberikan pengertian ekonomi islam adalah 

ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah–masalah ekonomi yang 

diilhami oleh nilai-nilai islam.
43

 

Masih banyak lagi para ahli yang mendefenisikan tentang makna ekonomi 

islam. Sehingga dari defenisi para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi 

islam merupakan suatu prilaku individu seorang muslim dalam setiap ekonomi 

syariahnya harus sesuai dengan tuntunan yang berlaku dalam syariah Islam dalam 

rangka mewujudkan dan menjaga(agama, jiwa, akal, nasab dan harta).
44

 

Islam membedakan antara ilmu ekonomi dan system ekonomi.Didalam 

ekonomi umum, system merupakan keseluruhan yang kompleks, yaitu suatu 

susunan hal atau bagian yang saling berhubungan, sedangkan ilmu adalah 

pengetahuna yang dirumuskan secara sistematis dan terperinci. Jadi sistem dapat 

didefenisikan  sebagai setiap praturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah 

tertentu yang berfungsi untuk memecahkan atau mengatasi permasalahan hidup 
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manusia, yang menjelaskan bagaimana cara pemecahan, memilihara serta 

mengembangkanya.
45

 

Kesimpulan perbedaan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi muncul 

karena ada dua fakta berbeda, yaitu : 

1) Dalam pemenuhan urusan masyarakat dari segi pemenuhan harta kekayaan 

(barang da jasa) melalui teknik produksi. 

2) Dalam pengaturan urusan masyarkat dari segi cara memperoleh, 

memanfaatkan, dan mendistribusikan kekayaan. 

Pembahasan pertama lebih banyak berkaitan dengan kegiatan teknik 

memperbanyak jumlah barang dan jasa serta bagaimana cara menjaga 

penggandanya (produksi), pembahasan ini lebih tepat dikategorikan dalam ilmu 

ekonomi. Pembahasan kedua tidak dipengaruhi oleh banyak dan setidaknya 

kekayaan, tetapi hanya berhubungan dengan tata kerja atau mekanisme 

pendistribusian, serta lebih tepat di kategorikan sistem ekonomi.
46

 Dengan 

demikian, sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem penataan kehidupan 

masyarakat yang terkait dengan cara pandang atau ideology tertentu. Berbeda 

dengan ekonomi yang bersifat universal, tidak terkait dengan indeologi tertentu.
47
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F.  Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi Islam 

Prinsip dan tujuan sistem ekonomi islam bersumber pada ajaran syari’at Islam 

yang di kembangkan dan di jabarkan oleh para ulama dan para pemikir-pemikir 

muslim. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi islam; 

Ketauhidan (Tauhid), dan kekhalifahan. 

a) Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam 

berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai sebuah perintah ibadah. 

Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, 

namun juga diiringi dengan pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apa 

yang dilakukan harus dengan tanggung jawab. Umer Chapra menyebutkan 

bahwa batu fondasi keimanan adalah Tauhid, dimana pada konsep ini bermuara 

semua pandangan dunia dan strategisnya. Tauhid mengandung pengertian 

bahwa alam semesta di desain dan diciptakan secara sengaja oleh Allah yang 

maha kuasa, yang bersifat esa dan unik, dan ia tidak terjadi karena suatu 

kebetulan accident.
48

 

b) Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan 

sikap;berekonomi yang benar sesuai dengan tuntunan syariat islam, berekonomi 

semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, dan berupaya mewujudkan 

keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia.    
49
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c) Ibadah (pemujaan), keselurah hidup manusia harus selaras dengan ridho Allah 

Swt.
50

 

Yusuf Al-Qardawi juga menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang membangun 

ekonomi islam adalah sebagai berikut : 

a. Ekonomi silam menghargai nilai harta benda dan kedudukanya dalam 

kehidupan. Harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan membantu 

melaksanakan kewajiban, seperti sedakah, jihad, serta persiapan utama untuk 

memakmurkan bumi. 

b. Ekonomi islam mempunyai keyakinan bahwa harta sebenarnya milik Allah, 

sedangkan manusia hanya memegang amanah dari-nya. Allah SWT berfirman 

dalam Q.S Al-hadid ayat 7 : 

                      

             

Artinya :“berimanlah kamu kepada Allah dan rosulnya infakanlah (dijalan 

Allah) sebagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai 

penguasanya (amanah). Maka orang –orang yang beriman diantara kamu dan 

menginfakkan  (hartanya dijalan Allah) memperoleh yang besar.” 

 

c. Ekonomi islam memerintahkan manusia untuk berkreasi dan berkerja engan 

baik. Islam mengajak kita untuk berusaha dan berkerja. Islam memperingatkan 

kita dari sikap putus asa dan rasa malas. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- 

Mulk ayat 15 : 

                                                             
50
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Artinya : “ dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, 

maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah dari sebagian dari rezeki-

nya. Dan hanya kepada-nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.
51

 

 

d. Ekonomi islam mengharamkan pendapatan dari perkerjaa yang bathil. 

Rasulullah Swt. Bersabda dalam HR. ahmad yang artinya, “setiap tubuh yang 

berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya”. 

e. Ekonomi islam mengakui hak kepemilikan pribadi dan memeliharanya. 

f. Ekonomi islam melarang pribadi untuk menguasai atau memonopoli barang-

barang yang diperlukan oleh masyarakat. 

g. Ekonomi islam mencegah kepemilikan dari suatu yang membahayakan orang 

lain.  

h. Ekonomi islam menganjurkan untuk mengembangkan harta dengan suatu yang 

tidak membahayakan ahlak dan kepentingan umum. Pemilik uang tidak boleh 

menimbundan menahanya dari peredaran ketika umat dalam keadaan 

membutuhkan untuk memfungsikan uang tersebut, dengan perkerjaan yang 

bermanfaat dan dapat membuka lapangan kerja bagi para pengangguran dan 

menggairahkan aktivitas perekonimian. Tidak heran jika Al-Qur’an memberi 

peringatan kepada orang-orang yang menyimpan harta dan bersifat egois 
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dengan ancaman yang berat. Allah SWT, Berfirman dalam Q.S At_Taubah ayat 

34-35 : 

                         

                      

                          

                     

                

Artinya :”…Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan 

tidak menginfakanya di jalan Allah (bahwa mereka akan mendapat ) siksa yang 

pedih (ingatlah )pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka 

jahanam, lalu dengan itu distrika dahi, lambung dan punggung mereka ( seraya 

dikatakan ) kepada mereka,’inilah harta bendamu yang kau siampan untuk 

dirimu sendiri, maka rasakanlah ( akibat dari ) apa yang kau simpan itu’.” 

 

i. Ekonomi Islam menganjurkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi 

umat. Tanpa kemandirian ekonomi, umat islam tidak bisa manjalankan 

Ustadziatul’ Alam (soko guru dunia) dan menjadi saksi-saksi kebenaran atas 

umat yang lainya. Allah SWT. Berfirman dalam, Q.S Al-Baqarah ayat 143 :  
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Artinya :” … Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat 

islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) 

manusia dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. 

Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya 

melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti nrosulndan siapa 

yang berbalik kebelakang.Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, 

kecuali baginorang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak 

akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha 

Penyayang kepada manusia.”
52

 

 

j. Ekonomi islam menganjurkan adail dalam berinfak atau mejaga 

keseimbangan dalam belanja. 

k. Ekonomi islam mewajibkan Tafakul (saling menanggung)  dianatara anggota 

masyarakat. 

l. Ekonomi islam memperdekat jarak perbedaan antara strata (tingkat) di tengah 

masyarakat. Dalam hal ini, untuk mempersempit kesenjangan sosial. 

Sistem ekonomi islam mengadung standar prinsip-prinsip dasar hukum 

ekonomi, yaitu prinsip ibadah (Tauhid), keadilan (Al-Adl), tolong-

menolong(At-Ta’awun), toleransi (At-Tasamuh).
53

 

5. Nilai-Nilai Ekonomi Islam  

Nilai – nilai ekonomi dasar adalah seperangkat nilai yang diyakini 

dengan segenap keimanan, dimana dia akan menjadi landasan paradigma 

ekonomi islam. Nilai-nilai dasar  ini baik nilai filosofis, instrumrntal 

institusional di dasarkan atas Al-Qur’an dan Al-Hadits yang merupakan dua 
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  Q.S. Al-Baqarah (2) ;143 
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sumber yang mutlak dan merupakan sumber tinggi dalam agama islam. Inilah 

suatu hal utama yang membedakan antara ekonomi islam dan ekonomi 

konvesnsioanl, yakni ditempatkanya sumber ajaran Agama  sebagai sumber 

utama ilmu ekonomi. Al-Qur’an dan Hadist bukanlah merupakan suatu 

landsan yang ada secara instan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. 

Nilai-nilai dasar ekonomi islam tersebut menjiwai masyarakat muslim 

dan melakukan aktifitas sosial ekonominya hal ini sejalan dengan ajaran 

Isalam tentang hubungan manusia dengan dirinya dan lingkungan sosialnya, 

yang menurut naqvi dipersentasikan dengan dengan empat aksioma etik 

yakni: Tauhid, kesimbangan atau kesejajaran (equilibrium), kehendak bebas 

(freewill), dan tanggung jawab (responsibility).
54

 

Tauhid, merupakan sumber utama ajaran islam yang percaya penuh 

terhadap Tuhan dan merupakan dimensi islam. Menciptakan hubungan 

manusia dengan Tuhan dan penyerahan tanpa syarat manusia atas segala 

perbuatan untuk patuh terhadap perintah-perintahnya, sehingga segala yang 

dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah digariskan. Konsep keesaan 

atau ketauhidan menggabungkan kedalam sifat homogeny semua aspek yang 

berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim. Konsep Tauhid merupakan 

dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segala segi 
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politik, sosial ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogeny 

yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas. 

Konsep Keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap 

diri seorang muslim : 

1. Apapun yang ada didunia milik Allah, dan memiliki pemikiran dan prilaku 

yang tidak dapat dibiaskan oleh siapapun. 

2. Allah Yang Maha Kuasa Dan Maha Esa, diman Allah dapat memberi 

dengan mudah mengambil yang diberikan. 

3. Allah yang memiliki kekuasaan untuk mengambil nyawa seseorang sesuai 

dengan waktu yang digariskan-nya 

4. Mengetahui segala yang dilihat atau yang tersembunyi.
55

 

Keseimbangan(equilibrium al-adl), merupakan prinsip yang menunjuk 

pada cita-cita sosial. Prinsip keseimbangan dan kesejajaran bagai seluruh 

kebijakan dasar bagi semua institusi sosial, baik hukum politik maupun 

ekonomi khusus dalam ekonomi prinsip keseimbangan menjadi dasar dalam 

proses produksi, konsumsi, dan distribusi.
56

 

Agama islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang 

meiliki sikap dan prilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan 
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antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan 

dengan lingkungan. Keseimbangan berarti tidak berlebuhan (ekstrim),dalam 

mengajar keuntungan ekonomi.
57

 Kesimbangan atau keadilan 

(equilibrium)menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam yang 

berhubungan dengan keseluruhan hubungan antara alam semesta. Sifat 

keadilan atau kesimbangan bukan hanya karakteristik alami, melainkan 

karekteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam 

kehidupanya.
58

 

Keinginan bebas (freewill), merupakan kemampuan untuk menetukan 

pilihan sehingga menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi. 

Kebebasan dalam menentukan pilihan memiliki konsekuensi pertanggung 

jawaban terhadap apa yang telah dipilih sehingga manusia dituntut untuk 

berada dalam pilihan yang benar. Namun dengan kebebasan pula, manusia 

memberikan keleluasaan  dalam memilih dua pilihan yakni, apakah ia 

membuat pilihan yang benar yang dibimbing oleh kebenaran, sehingga dalam 

melakukan segala sesuatu tetap dalam koridor kebenaran atau sebaliknya, ia 

memilih pilihan yang tidak dibimbing oleh kebenaran sehingga ia semakin 

jauh dari jalan kebenaran.
59

 

                                                             
57

QS. Adz-Dariayat (51) :19 
58

 Madnasir, Khoirudin. Loc.Cit. h.58 
59

Ruslan Abdul Ghofur Noor.Loc.Cit.h. 64 



57 
 

Tanggung jawab (responsibility), aksioma ini dekat dengan kehendak 

bebas, namun bukan berarti sama dengan kehendak bebas. 
60

Kebebasan 

apapun yang terjadi tanpa batasan, pasti menuntut adanya pertanggung 

jawaban danakuntabilitas. Untuk memenuhi keadilan ,kebenaran, dan 

kehendak bebas, maka perlu ada pertanggung jawaban dalam tindakanya. 

Secara logis aksioma pertanggung jawaban sangat berkaitan erat dengan  

aksioma kehendak bebas. Ia menetapkan batasan menganai apa yang bebas 

dilakukan oleh manusia dengan tanggung jawab atas semua yang dilakukanya. 

Menurut Ahmad saefuddin, terdapat beberap nilai yang menjadi 

sumber dari dasar ekonomi Islam diantaranya : 

a. Kepemilikan 

Nilai dasar kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam sebagai berikut : 

1. Kepemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatanya dan buka 

menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. 

2. Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, 

apabila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya 

menurut kententuan hokum islam. 
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3. Pemilik perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber  yang 

menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat orang banyak.
61

 

b. Keseimbangan 

Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai 

aspek tingka laku ekonomi islam, semisal kesadaran (moderation), 

berhemat (parsymoni), dan menjauhi pemborosan (extravagance). 

Konsep nilai kesederhanaan barlaku dalam tingkah laku ekonomi, 

terutama menajuhi konsumerisme, dan menjauhi pemborosan berlaku tidak 

hanya untuk pembelanjaan yang di haramkan saja, namun juga pemebelanjaan 

dan sedekah yang bersifat berlebihan.Allah SWT berfitman dalam QS. A-

Furqon : (25) : 27. 

                             

Artinya: ”Dan apabila orang-orang yang apabila 

membelanjakan(harta), mereka tidak berlebihan ,dan tidak (pula) kikir, dan 

adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.
62

 

 

Nilai dasar kesimbangan selain mengutamakan kepentingan dunia dan 

kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan  dan 
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kepentingan umum umat, dengan terpiliharanya keseimbangan anatar hak dan 

kewajiban.
63

 

c. Keadilan  

Keadilan didalam Al-Qur’an memiliki banyak keterangan tentang dalil 

keadilan yang meliputi perintah penegakan keadilan baik melalui perkataan, 

tindakan, suka (baik hati maupun pikiran, disamping perintah penegakan 

keadilan dalam kode etik yang mempunyai unsur nilai, obyek dan tujuan dari 

keadilan itu sendiri).
64

 

Secara garis besar keadilan dapat di defenisiskan sebagai suatu 

keadaaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak 

kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pemabngunan. 

1. Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam 

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr (59) : 7  
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Artinya : “ Apa saja harta rampasan (fa-I) yang diberikan Allah 

kepada Rosulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 

Maka adalah untuk Allah, untuk rosul, kaum kerabat, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya 

harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. 

Apa yang diberikan Rosul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah, dan bertawakalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumanya”.
65

 

 

2. Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi, baik kaitannya 

dengan konsumsi, produksi dan distribusi. 

Allah SWT berfirnan dalam QS. Ar-Rahman (55) : 9 

                  

Atinya :“ Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan 

janganlah kamu mengurangi neraca itu “.
66

 

 

3. Keadilan bearti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari 

kegiatan ekonomi. 

Dengan demikian yang dimaksud Adl’ didefinisikan sebagai “tidak 

menzalami dan tidak dizalami“ implikasi dari nilai ekonomi ini adalah 

bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan 

pribadi bila hal itu merugukan orang lain ataupun merusak alam. 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Kampung Astomulyo kec. Punggur Kab. Lampung 

Tengah 

Semula Kampung Astomulyo dibuka oleh jawatan/Trasnsmigrasi pada tahun 

1954, pada waktu kedatangan peserta transmigrasi hampir bersamaan dengan saat 

penebangan hutan untuk calon penempatan warga  transmigrasi tersebut, maka 

terjadilah saling bahu membahu, bantu membantu, dan kerjasama antar warga 

anggota transmigrasi untuk mempercepat proses pembukaan hutan yang masih 

bersifat hutan rimba.
1
 

Selanjutnya dibentuk enam kelompok dari warga anggota transmigrasi 

tersebut.Masing-masing kelompok dibawah pimpinan kelompok. Tiap enam 

kelompok tersebut ditempatkan dibedeng delapan diwilayah  Kecamatan Punggur 

Kabupaten Lampung Tengah. 

 Jumlah anggota transmigrasi  pada waktu itu  terdiri dari 300 kepala keluarga 

yang umumnya bersal dari jawa timur antar lain Kabupaten Blitar, Tulung agung, 
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Trenggalek, Nganjuk, Kediri, dan sebagian berasal dari Provinsi Jawa Tengah 

seperti Solo, dan sekitarnya dengan tujuan mendapatkan lahan pertanian yang 

lebih layak. 

Selanjutnya penduduk dari beberapa kelompok tersebut mengadakan 

musyawarah, khususnya musyawarah tentang pembentukan Desa/Kampung. Dari 

hasil musyawarah tersebut akhirnya disepakati untuk nama Desa/Kampung 

diambilah nama ASTOMULYO, yang bersal dari kata ASTO = TANGAN dan 

MULYO = MULYA. Jadi Astomulyo dapat diartikan sebuah tangan yang mulya. 

Dari keadaan pra–desa/kampung akhirnya pada tanggal 15 november 1954 di 

syahkanmenjadi Desa?Kampung Astomulyo, yang dipimpin oleh seorang kepala 

Desa/Kampung, dan dibantu satu orang carik, dan enam kenbayan, kamitua, 

jogoboyo, serta beberapa RT dan perangkat desa lainnya. 

Di kampung Astomulto terdiri dari 10 dusun yaitu dusun l solo, dusun ll 

Umbul nongko Umbul balung, dusun lll hadiluwih, dusun lV Mulyodadi, dusun V 

Mulyodadi, dusun Vl Kampung Baru, dusun Vll karang tempel, dusun Vlll Umbul 

jalok sugih, dusun lX wonosari,  dusun X Umbul camas, dengan nama-nama 

kepala dusun dan RT sebagai berikut : 
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Tabel 1. 

Struktur Pengurus “ASOSIASI KELOMPOK WANITA TANI MULIA” 

 

Nama Dusun Jabatan 

Suparti Ketua Umum 

Suprhatn Ketua I 

Linda Jayant Ketua II 

Rni Ketua III 

Lin Maryani Sekertaris Umum 

B. Sulistiyowat Wakil Sekertaris 

Samitri Bendahara Umum 

Wiyant Ningsih Wakil Bendahara 

Musliah Anggota 

Martnah Anggota 

Endang Agustn Anggota 

Ssamitri Anggota 

Romdyah Anggota 

Sulistyowati Anggota 

Minah Anggota 

Roslinawat Anggota 

Rusdiana wati Anggota 
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Lyawati Anggota 

Panikem Anggota 

Sukamti Anggota 

Martiah Anggota 

Suslowati Anggota 

Towiyah Anggota 

Nuryani Anggota 

Srwahyuni Anggota 

Sit Juaryah Anggota 

Sunarni  Anggota 

Suparti Anggota 

Iptah Anggota 

Dina Anggota 

Nining Anggota 

Iin Wulan Anggota 

Rismawati Anggota 

Windarti Anggota 

Wantyam Anggota 

Tumiyem Anggota 

Beti Anggota 

Rini Anggota 
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Suyanti Anggota 

Eliwagita Anggota 

Nanik Anggota 

Nurjanah Anggota 

Kurniati Anggota 

Srimaryati Anggota 

Sumber data : Kantor Kelurahan Desa Astomulyo Kecamatan Punggur 

Kabupaten Lampung  Tengah 

2. Geografis Dan Demografis 

a. Potensi Alam 

1)Lokasi 

Desa Astomulyo pada dewasa ini teritorial administrativ langsung 

dibawah tanggung jawab kepada Kepala Kampung desa Astomulyo 

berdasarkan adanya perluaan pembentukan-pembentukan dan pembangunan 

kecamatan dan kelurahan dalam Kabupaten Lampung Tengah.Peraturan 

Daerah No. 04 tahun 2016 tanggal 03 agustus 2016.Desa Astomulyo secara 

geografisnya terletak dibagian Timur Kecamatan Punggur. 

Luas tanah Kecamatan Punggur adalah 19,26 km. Tata guna tanahnya 

sebagian digunakan untuk lahan pertanian, tempat peribadatan, 

sekolah/pendidikan, pemakaman, tanah kosong. 
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 2) Teritorial/ Batas wilayah 

 Sebelah utara dengan : Desa Buyut ilit 

 Sebelah selatan dengan : Desa Ngesti Rahayu 

 Sebelah barat dengan : Desa Makmur 

 Sebelah timur dengan : Desa Kemala/ Tanjung Rejo 

b. Potensi Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Astomulyo adalah 6.946 orang terhimpun 

dalam 2.020 Kepala Keluarga dengan rincian Laki-laki sebanyak 3.585 orang 

dan peempuan sebnayak 3.361 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

menurut menurut beberapa rinian di bawah ini : 

Tabel. 2 

Jumlah penduduk Desa Astomulyo kecamatan Punggur 

No Jenis kelamin JUMLAH 

1 Laki-laki 3.585 orang 

2 Perempuan 3.361 orang 

 Jumlah 6.946 orang 

Sumber data : Kelurahan Desa Astomulyo Kecamatan punggur Kabupaten Lampung  

Tengah 
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Dilihat dari jenis kelaminya menunjukan bahwa Laki-laki lebih 

banyak daripada perempuan, disini kesenjangan jumlah pekerja/pencari 

nafkah. 

Tabel. 3 

Jumlah penduduk Desa Astomulyo menurut Agama 

NO AGAMA JUMLAH PENDUDUK 

1 ISLAM 5.608,207 warga 

2 KRISTEN 0 

3 KATOLIK 114 warga 

4 HINDU 0 

5 BUDHA 0 

 JUMLAH 5.722,207 warga 

Sumber data : Kantor Kelurahan Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah 

 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukan bahwa Agama Islam 

merupakan agama yang dianut olej mayoritas masyarakat Desa Astomulyo 

dengan jumlah keseluruhan 5.722.207 orang. Dan pemeluk agama non Islam  

jumlah keseluruhan adalah 114 orang. Ini menunjukan bahwa nilai-nilai islam 

masih melekat pada warga masyarakat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur 

Kabupaten Lampung Tengah. 
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Mata pencarian warga masyarakat Desa Astomulyo juga beraneka 

ragam, Heterogenitas perkerjaan warga masyarakat Desa Astomulyo. Dengan 

perbedaan perkerjaan yang digeluti, tentu akan dapat di lihat sejauh mana 

peran Ibu Rumah Tangga dalam meningkatkan ekonomi keljarga melalui 

perkerjaanya masing-masing. 

3. Bidang Pembangunan 

a. Agama dan Pembangunan 

Berkaitan dengan masalah pembangunan, di Desa Astomulyo terdapat 

10 (sepuluh) masjid dan 6 (enam) mushola/langgar/surau sebagai sarana 

peribadatan umat islam. Sedangkan untuk sarana peribadatan umat Agama 

lain seperti Katolik terdapat 1 (satu). Dan lain sebagainya tidak ada. Ini 

menunjukan bahwa eksistensi umat Islam lebih besar dari Agama lain
2
. 

Untuk prasarana kesehatan di Desa Astomulyo terdapat posyandu 10 

(sepuluh), dan 1 (satu) poskeskel.Pembangunan sarn ibadah dan kesehatan 

merupakan suatu upay yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga 

masyarkat agar dapat hidup layak jasmani dan rohani. 
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 Monografi Kelurahan Atomulyo, dicatat pada tanggal 23 Februari 2017
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b. Pendidikan umum dan Khusus 

Sarana pendidikan merupakan kebutuhan yang harus selalundi dukung 

dan dikembangkan. Karena dengan adanya pendidikanlah penanaman sikap 

dan kepribadian dapat berjalan, untuk memenuhi kebutuhan masayrakat dalam 

upaya mendewaakan anak, terdapat beberapa fasilitas pendidikan yang lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel. 4 

Kondisi Pendidikan Umum Desa Astomulyo Kecamatan Punggur 

Nama Jumlah Pemerintah Swasta Jumlah tenaga pengajar 

TK 10  Swasta 57 

SD/Sederajat 5 Negeri Swasta 122 

SLTP/Sederajat 2 Negeri Swasta 64 

SMA/Sederajat 0    

JUMLAH 17 2 3 243 

Sumber data : Kantor Kelurahan Desa Astomulyo Kecamatan punggur  

Kabupaten Lampung Tengah 

 

 

Kondisi pendidikan khusus sebagai saran pendidikan non formal 

terdapat 1 pondok pesantren.
3
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B. Aktifitas ekonomi perempuan dalam menopang ekonomi rumah tangga  

1. Peran ekonomi perempuan 

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di Kelompok Wanita Tani Sekar 

Kantil Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung tengah, ada 

bebrapa ibu rumah tangga yang telah terbiasa ikut mencari nafkah guna 

membantu suami dalam meningkatkan taraf ekonomi.Dari bebrapa ibu rumah 

tangga yang dimaksud diantarnya ada yang membuat biogas, home industry, 

membuat krupuk gendar, dan membuat sirup kulit nanas serta dodol nanas.
4
 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu ibu rumah tangga 

yang membuat sirup kulit nanas dan dodol nanas, ia mengatakan : 

“Keikut sertaan seorang istri dalam mencari nafkah bersama suami, 

meskipun dengan profesi berbeda, tentu akan membantu meningkatkan 

pendapatan keluarga, suami saya berkerja sebagai buruh pemetik nanas 

dengan gaji satu minggu yaitu 400.000,- jadi kalau satu bulan yaitu tidak 

tentu kadang-kadang 1.600,000,-  kadang kurang dari situ, tentu saja kalau 

digunakan untuk biaya konsumsi, ditambah lagi biaya anak sekolah akan 

habis bahkan kurang. Tapi kalau seorang istri ikut berkontribusi juga, dengan 

keuntungan saya dalam berjualan sirup kulit nanas dan dodol nanas 

350.000,- dalam satu bulan, tentu saja akanada sisa sedikit. Ya…. Setidaknya 

untuk tabungan masa depan”.
5
 

Pernyataan yang disampaikan responden dalam wawancara dengan 

peneliti sudah sangat cukup beralasan, secara rasional tentu saja jika 

pendapatan suami dan juga isteri di gabungkan akan bertambah bahkan akan 
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berlipat, dibandingkan dengan seorang suami yang berkerja seorang diri 

dalam mencari nafkah untuk keluarga. 

Lain halnya dengan ibu suwarsi, iya mengatakan : 

“ meskipun suami saya bekerja sebagai buruh pengerajin besi, saya belum 

bisa mengatakan bahwa peran saya sebagai ibu rumah tangga yang biasa 

dagang tetap dipasar mampu membantu menambah penghasilan suami, 

namanya juga dagang, hasilnya tidak pasti, apalagi anak-anak banyak yang 

sekolah… tinggal dihitung saja suami saya sama hasil say dagang, kalau 

dibagi dengan biaya oprasional keluarga bisa-bisa malah kurang”.
6
 

Mengacu pada Asumsi pendapatan yang dinyatakan oleh Keynes 

bahwa, semakin tinggi pendapatan maka akan semakin tinggi pengeluaran, 

pernyataan ini yang menjadi acuan responden dalam menanggapi keadaan 

perekonomian rumah tangganya, karena kebutuhan yang ada tidak sesuai 

dengan apa yang didapat di hari itu pula. 

Dari beberapa hasil observasi peneliti tentukan 25 orang ibu rumah 

tangga yang berkerja diluar rumah.Masing-masing ibu rumah tangga tersebut 

berkerja karena kebutuhan keluarga.
7
 

Dilihat dari berbagai profesi ada, peran ibu rumah tangga tersebut 

dapat dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu menengah kebawah. Dari data 

yang penulis peroleh dapat dideskripsikan sebagai berikut  
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a) Kategori ibu rumah tangga yang memiliki peran rendah dalam meningkatkan 

ekonomi keluarga adalah ibu Warsiah, Sumarni, Lartini, Lisna Wati, 

Suningsih, Siti Marwiah, Surani, Suti’ah, Sukindah, Sujiah, Mor Tusiah, 

Tatiana.S, Sarmi, Sarinjem, Tukiyem, Tugiyati, Suci Yanti, Sumar, Yamitun, 

Rini,  jumlah keseluruhan ada 1-20  

1) Ibu Warsiah, sebagai ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai 

pembuat krupuk gendar, penghasilanya tidak pasti, namun jika sedang 

beruntung perkiraan sebulan mencapai Rp. 350.000,- didukung dengan 

profesi suami sebagai pekerja buruh pemetik buah nanasyang 

berpenghasilan juga tidak pasti dengan rata-rata perbulan mencapai 

Rp.1.600.000,-. Jika digabungkan, maka penhasilan keluarga perbulan 

mencapai Rp.1.950.000,- untuk pengeluran masih telatif cukup kecil 

karena keluarga ini masih dikaruniai dua orang anak diantaranya 

duduk dibangku SMP dan yang satu berkerja diluar kota, biaya SPP 

yang dikeluarkan ditanggung oleh pemerintah dengan program buna 

lingkungan, biaya pengeluaran perbulan hanya berkisar Rp. 

1.500,000,-. Dengan demikian sisa pendapatan sebesar Rp. 450.000,-, 

digunakan untuk keperluan lain-lain.
8
 

2) Ibu Sumarni, yang juga sebagai pembuat sirup nanas kulit nanas dan 

dodol nanas, serta suami yang bernama Gino yang berkerja sebagai 
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buruh bangunan, penghasialan masing-masing Rp. 350.000,- ditambah 

Rp. 1.700.000,- sehingga digbungkan jumlahnya Rp. 2.050,000,-. 

Biaya yang harus dikeluarkan perbulan berkisar Rp. 1.350.000,- 

sebagai biaya konsumsi serta biaya anak sekolah satu orang anak yang 

baru duduk dibangku SMP serta biaya kredit yang dimiliki. Sehingga 

sisa saldo yang diperoleh sebesar Rp. 700.000.
9
 

3) Ibu Lartini, sebagai ibu rumah tangga yang berperan sebagai pembuat 

sirup kulit nanas dan dodol nanas dengan penghasialn Rp. 350.000,- 

perbulan, sedangkan suami bernama Riswandi, berpropesi sebagai 

petani kangkung dan bayam dengan pendapatan rata-rata Rp. 

1.400.000,- perbulan, maka jika digabungkan antara pendapatan suami 

dan isteri jumlahnya Rp. 1.750.000,- perbulan, sedangkan biaya-biaya 

yang dikeluarkan baik biaya pendidikan anak, dan juga konsumsi yang 

harus dikeluarkan perbulan sebanyak Rp. 1.350,000,- maka akan 

memperoleh sisa sebanyak Rp.400.000,-.
10

 

4) Ibu Lisnawati, seorang ibu rumah tangga beragama islam, dengan 

lulusan SMA sederajad, menekuni perkerjaanya sebagai peatani 

sayuran, dengan berpenghasilan Rp. 1.800,000,- perbulan, dan suami 

bernam supriyanto, yang berprofesi  sama dengan sang istri yaitu 
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sebagai petani sayuran. Sampai saat ini dikaruniai dua orang anak, dari 

kedua anak tersebut sedang menempuh pendidikan sekolah menengah 

pertama denag mengikuti program sekolah gratis atau biling (bina 

lingkungan), sedangkan yang satu sedang sekolah TK keluarah 

sehingga beban SPP tidak terlalu mahal perbulan, biaya-biya baik 

konsumsi sekaligus SPP myang harus dikeluarkan dalam satu bulan 

Rp. 1.300,000,- sehingga masih ada sisanya sebanyak Rp. 500,000,- 

perbulan untuk keperluan lain-lain.
11

 

5) Ibu Suningsih, merupak ibu rumah tangga dengan profesi yang sama 

sebagai petani sayuran yang memperoleh pendapatan perbulan 

sebanyak Rp. 1.650,000,-, ditambah dengan penghasilan suami, Bapak 

Sumardi yang juga sebagai petani sayuran dengan tingkat pendapatan 

yang sama. Dari perkawinan keduanya dikaruniai dua orang anak, 

diantarnya sedang bersekolah di sekolah dasar, sehingga tidak 

terbebani oleh biaya SPP anak, biaya yang harus dikeluarkan untuk 

uang saku anak dan konsumsi sebesar Rp. 1.450,000,- per bulan 

sehingga menyisakan pendpatan sebesar Rp. 200.000,- per bulan.
12

 

6) Ibu Siti Marwiah, sebagai buruh cuci gosok dengan pendapatan 

sebesar Rp. 350.000,- perbulan, dengan suami bernama Pak Sumardi, 
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yang berkerja sebagai buruh pemetik buah nanas dengan tingkat 

pendapatan sebesar Rp. 1.600.000 perbulan, jika digabungkan 

pendapatan keduanya sebesar Rp. 1.950,000,- dari pernikahan 

dikarunia tiga orang anak yang mana diantaranya mereka sedang 

berstatus sebagai pelajar tingkat sekilah dsar dengam mengikuti 

program dari pemerintah maka beban biaya SPP ditanggumh oleh 

pihak pemerintah, maka pengeluaran dapat berkurang, beban konsumsi 

sehari-hari yang harus ditanggung keluarga sebanyak Rp. 1.500,000,- 

per bulah sehingga masih menyisakan pendapatn sebanyak Rp. 

450.000,- per bulan.
13

 

7) Ibu Surani, adalah seorang petani sayuran, dan memiliki perkerjaan 

sampingan yaitu sebagai buruh cuci gosok, dan sudah tidak memiliki 

tanggungan keluarga, dengan penghasilan sebesar Rp. 1.300,000,- per 

bulan dengan tingkat pengeluaran sebanyak Rp.1.100.000,- per bulan, 

maka Ibu Surani masih menyisaakan pendapatan sebesar Rp.200.000,- 

per bulan.
14

 

8) Ibu Suti’ah adalah ibu rumah tangga yang berfropesi sebagai pembuat 

kerjinan dari bamboo yang diolah menjadi besek bambu, keranjang 

bambu dengan tingkat pendapatn sebanyak Rp. 900.000,- per bulan, 
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sedangkan suami memperoleh gaji sebesar Rp. 1.200,000,-per bulan, 

dari pendapatan masing-masing di gabungkan mencapai Rp. 

2.100,000,- per bulan, dari hasil perkawaninanya memiliki satu orang 

anak yang masih berstatus sekolah dasar sehingga tidak mengeluarkan 

biaya oprasional, rata-rata biaya konsumsi yang dikeluarkan keluarga 

per bulan mencapai Rp. 1.350,000,- per bulan sehingga sisa 

pendapatan per bulan sebesar Rp. 750.000,-
15

 

9) Ibu Sukindah, merupakan ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai 

petani sayuran dengan penghasilan Rp. 800.000,- hasil pernikanya 

dengan bapak pomo dikaruniai dua orang anak, diantaranya sudah 

berkerja dan sedang duduk dibangku sekolah menengah pertama 

dengan program pemerintah yaitu Biling, dengan proyeksi pendapatan 

yang tidak dapat di tebak per bulanya karena sebagai buruh pemetik 

buah nanas denagn perolehan pendapatan sebesar Rp. 1.600,000,- per 

bulan jika di gabungkan sebanyak Rp. 2.4000,000,- per bulan hasil 

pendapatanya dialokasikan untuk keperluan sehari-hari seperti 

konsumsi, dan yang lain-lain sebesar Rp. 1.800,000,- sehingga 

memiiki saldo sebesar Rp. 600.000,- per bulan.
16
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10) Ibu Sujiah, adalah ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai petani 

sayuran, yang engan latar belakang pendidikan sekolah menengah 

atas, selama pernikahanya dengan Pak Santoso, dikaruniai seorang 

anak yang saat ini duduk di bangku sekolah menengah atas dengan 

biaya. Pendapatan yang diperoleh ibu Sujiah sebesar RP.900.000,- 

sedangkan suami yang berkerja sebagai buruh bangunan, dimana 

penghasilan yang tidak menentu dengan pendapatan per bulan Pak 

Santoso sebesar Rp. 1.600,000,- per bulan jika digabungan penhasilan 

keduanya sebesar Rp. 2.500.000,- perbu;ah dan biaya SPP dan biaya 

oprasional anaknya sebulan sebesar Rp. 600,000,- dan biaya konsumsi 

dan yang lain-lain sebesar Rp. 1.600,000,- jadi keluarga Ibu Sujiah 

masih menyisakan pendapatan sebesar Rp. 300,000,- per bulan.
17

 

11) Ibu Tukiem,adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus kepala rumah 

tangga, bagi cucunya, dimana peran yang dijalani ibu Tukiem sudah 

lama sejak ditinggal suami meninggal dunia ibu Tukiem harus 

berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan cucunya, 

dengan penghasilan yang tidak menentu, sebagi buruh cuci gosok yang 

terkadang mendapatkan uang tambahan dari pemilik rumah sehingga 

menjadi pendapatan ibu Tukiem sebanyak Rp. 550.000,- per bulan 

sedangkan pengeluaran untuk dirinya sekaligus cucunya mencapai Rp. 
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500,000,- perbulan sehingga memiliki sisa pendapatan sebanyak 

Rp.50,000,- perbulan untuk keperluan biaya tak terduga.
18

 

12) Ibu Turinah, adalah seorang ibu rumah tangga yang dalam 

keseharianya membantu suami dalam mencari nafkah untuk 

keluarganya sebagai petani sayuran, gaji yang diperoleh Rp.350,000,- 

per bulan, sedangkan suami ibu Turinah bernama pak Gianto, 

berprofesi sebagai petani padi  yang mendapatkan hasil rata-rata Rp. 

1,800.000,- per bulan, dari pendapatan suami isteri mencapai Rp. 

2,150.000,- dari hasil bertani dialokasikan untuk biaya konsumsi dan 

lain-lain, sehingga hasil dari pendapatan isteri untuk keperluan jangka 

panjang yaitu ditabung. Keluarga ibu Turinah tidak memiliki 

tanggungan anak sehingga sehari-harinya dilakukan untuk membnatu 

suaminya, dan bekerja. Biaya yang oprasional keluarga per bulan 

mencapai Rp. 1,500.000,-, sehinnga sisa untuk keperluan menabung 

dan lain-lain sebanyak  Rp. 650.000,-.
19

 

13) Ibu Yuli, sebagai ibu rumah tangga yang sehari-hari berkerja sebagai 

ibu rumah tangga dan juga berperan sebagai petani selama 

pernikahanya dengan sudarman, dikaruniai seorang anak yang saat ini 

sedang menempuh pendidikan di tingakt sekolah dasar, pendapatan 
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ibu Yuli sebagai petani dalam satu bulan Rp.350.000 sedangkan suami 

berperan sebagai kepala rumah tangga yang keseharianya beroprasi 

sebagai buruh bangunan, dengan gaji sebesar Rp. 1.700,000,- per 

bulan, biaya yang dibutuhkan oleh keluarga ibu Yuli sela sebulan 

mencapai rata-rat Rp. 1.350,000,- per bulan, sehingga sisa yang 

diperoleh ibu Yuli sebesar Rp. 700.000,- yang digunakan untuk 

tabungan masa depan anak dan juga sebagi tabungan memperbaiki 

rumah mereka.
20

 

14) Ibu Siti, merupakan seorang wanita yang berperan sebagi ibu rumah 

tangga  dan juga berkerja sebagai petani , dari hasil pernikahanya 

dengan bapak Mujiono, dikaruniai dua orang anak, anak pertamanya 

sudah berumah tangga dan yang kedua sudah tidak melanjutkan 

pedidikanya di dunia pendidikan melainkan ikut berpartisipasi dalam 

meningkatkan pendapatan keluarga, penghasilan yang diperoleh ibu 

Siti Rp. 1.700,000,-  per bulan dimana seorang suami yang sudah tua 

dengan perkerjaan serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. 

Pengeluaran yang harus dikeluarkan ibu Siti per bulanya adalah Rp. 

1.350,000,- untuk biaya konsumsi dengan sisa pendapatan yang 
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didapat ibu Siti perbulanya adalah Rp. 350.000,- per bulan digunakan 

untuk biaya tak terduga.
21

 

15)  Ibu Tumisah, adalah seorang ibu rumah tangga yang berpropesi 

sebagai petani sayuran, kedati demikian ibu Tumisah tidak 

mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga yang 

memiliki kewajiban mengurus rumah dan menjaga kepercayaan suami, 

hasil pernikahanya dengan bapak Gatot, dikarunia dua orang anak, 

dimana kedua buah hati ibu Tumisah sedang menduduki bangku 

sekolah di tingkat sekolah mengah pertama dan TK, di TK kelurahan, 

sehingga biya oprasional untuk pendidikan anak relative lebih muarh, 

pendapatan yang diperoleh ibu Tumisah Rp. 600,000,- per bulan 

sedangkan suami yang berpropesi sebagai buruh bangunan sengan 

penghasilan per bulan Rp. 1.200,000,- sedangkan biaya yang harus 

dikeluarkan untuk biaya konsumsi sebanyak Rp. 1.500,000,- sehingga 

sisa yang didapatkan keluarga ib Tumisah Rp. 300,000,- perbulanya.
22

 

16) Ibu Eny, adalah ibu rumah tangga berperan sebagai ibu rumah tangga 

sekaligus ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian 

rumah tangga sebagai petani, meskipun terlibat kerja diluar rumah ibu 

Eny tetap mendahulukan perkerjaan rumahnya seperti mengurus dan 

merawat keluarganya dengan baik, bapak Hendro adalah suami dari 
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ibu Eny yang berprofesi sebgai buruh bangunan, masing-masing 

pendapatan diperoleh dari hasil kerjanya sebagi buruh,  selama 

perkawinanya dikarunia dua orang anak, yang masing-masing sedang 

menmpuh pendidikan disekolah menengah pertama dan paud, 

pendapatan ibu eni selama sebulan Rp. 1.200,000,-  sedangakan suami 

memperoleh gaji  sebesar Rp. 1.300,000,-  per bulan, proyeksi 

pengeluaran baik konsumsi dan biaya anak sekolah sebanyak Rp. 

1.500,000,- per bulan, saldo akhir yang dimiliki keluarga ibu Eny 

sebesar Rp. 1.000,000,- .
23

 

17) Ibu Beti, adalah seorang isteri dari bapak Sugeng, yang  mana 

keduanya pasangan suami isteri ini memili profesi sama sebagai 

petani. Menjadi petani adalah kseharian keduanaya, dengan perkerjaan 

petani mereka mendapatkan penghasilan, yan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, selama pernikahanya dikaruniai dua 

orang anak, anak pertama sekolah di tin gkat TK di kelurahan, anak 

kedua masih berumur 2 tahun. Dari profesi tersebut mereka 

medapatkan penghasilan Rp. 1.400,000,- per bulan, pendapatan 

tersebut dikeluarkan untuk biaya konsumsi dan biaya SPP anak 

dengan pengeluaran sebesar Rp. 1.200,000,- per bulah sehingga sisa 

                                                             
23

 Ibu Enyhasil wawancara dengan peneliti Kelurahan Astomulyo, pada tanggal 23 Februari 

2017 pukul 09.30 WIB 



82 
 

yang didapatkan ibu Beti per bulan sebesar Rp. 200,000,- untuk biaya 

tak terduga .
24

 

18) Ibu Runi , adalah ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai petani, 

hasil pernikahanya dengan bapak Tris dikarunia satu orang anak yang 

masih berusia dua tahun, gaji yang di peroleh ibu Runi selama sebulan 

Rp. 1.200,000,-  ditambah dengan pengasilan suami ibu Runi Rp. 

600,000,- per bulan, hasil penggabungan pendapatan yang 

dialokasikan untuk memenuhu kebutuhan sehari-hari dan untuk 

menabung membuat rumah, serta konsumsi untuk anak mereka. Rata-

rata per bulan ynag dikeluarkan oleh keluarga ibu Runi dikeluarkan 

sebesar Rp. 1.400,000,- per bulan, dan sisa saldo yang digunakan 

untuk membangun rumah permanen  sehingga sisa yang masih 

dimiliki ibu Runi setiap bulanya sebesar Rp. 400,000,-.
25

 

19) Ibu Rubinem, sebagai ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai petani 

sayuran sekaligus mengurus ternak sapi yang dimiliki oleh keluarga 

ibu Rubinem, ibu Rubinem dikarunia tiga orang putra , dimana putra 

pertamnya sudah menikah dan putra yang kedua masih duduk di 

bangku sekolah menegah atas serta putra ketiga dari ibu Rubinem 

masih duduk dibangku sekolah menengah pertama dimana mereka 
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bersekolah diluar kecamtan. Penghasilan yang diperoleh ibu Rubinem 

dan suami perbulanya sebanyak Rp, 2.700,000,-  dengan pengeluaran 

perbulanya untuk biaya konsumsi sehari-hari dan biaya transportasi 

kedua putranya biaya yang dikeluarkan ibu Rubinem dan suami yang 

harus dikeluarkan perbulanya sebesar Rp. 1.900,000,-  diluar itu ibu 

Rubinem dan suami masih ada biya yang harus dikeluarkan untuk 

membeli makanan ternaknya sebesar Rp.300,000,- jadi jika 

dikalkulasikan biaya yang harus dikeluarkan perbulanya sebesar Rp. 

2.200,000,- jadi ibu Rubinem masih menyisakan pendapatanya selama 

sebulan sebesar Rp. 500,000,-.
26

 

20) Ibu Inem, adalah seorang ibu rumah tangga yang berpropesi sebagai 

patani padai bersama sang suami, dimana ibu Inem dikarunia satu 

orang anak yang sudah menikah dan tidak tinggal bersama ibu Inem 

lagi. Pendapatan perbulan yang didapat ibu Inem  dengan suaminya 

sebesar Rp. 1.800,000,- yang dikeluarkan hanya untuk biaya konsumsi 

dan terkadang ibu Inem mengirim untuk cucunya yang nempuh 

prndidikan di bangku sekolah dasar biaya yang dikeluarkan ibu inem 

dan suami per bulan Rp, 1.500,000,- dengan sisa pendapatan ditabung 
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untuk biaya yang tidak terduga dimana Ibu Inem memikirkan usianya 

yang sudah tua.
27

 

b)  Kategori menegah adalah ibu mami, ibu ita, ibu ike, ibu jaenah, ibu 

suwarni, ibu wasiti dll. Jumlahnya 6 orang 

1) Ibu Mami, pedagang pasar dengan penghasilan Rp.2000.000,- suami 

sebagai pengrajin besi berpenghasilan Rp.2000.000,- Jika di gabungkan 

pendapatan suami istri mencapai Rp.4.000.000,- Biaya yang keluar 

perbulan Rp.2000.000,- untuk biaya anak sekolah satu orang anak, yang 

sedang duduk di bangku SMP serta biaya konsumsi di tambah biaya 

lain-lain, sehingga sisa akhir yang diterima ibu Mami sebesar 

Rp.2000.000.
28

 

2) Ibu Ita, adalah seorang ibu rumah tangga yang juga berkontribusi dalam 

pendapatan keluarga dengan berprofesi sebagai pedagang dengan 

memperoleh hasil per bulan sebesar Rp.3.000.000,-, memiliki tiga orang 

anak diantaranya sedang berstatus pelajar, umur 3 tahun dan sudah lulus 

tingkat SMA, pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulan sebagai 
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biaya-biaya konsumsi dan SPP anak sebesar Rp.1.900.000,-, sehingga 

saldo yang tersisa sebanyak Rp.1.100.000,- per bulan.
29

 

3) Ibu Ike seorang ibu rumah tangga, dan Bapak bayu merupakan suami 

isteri yang mana keduanya saling bantu membantu untuk mencari 

nafkah dengan profesi pedagang keliling dengan tingkat pendapatan 

sebanyak Rp. 3.000.000,- per bulan, dari perkawinannya di karuniai 

anak sebanyak satu orang yang masih berusia dua tahun, biaya yang 

harus di keluarkan keluarga sebanyak Rp. 1.400.000,- per bulan, 

sehingga masih bisa mendapatkan sisa Rp. 1.600.000,- per bulan.
30

 

4) Ibu Jaenah adalah seorang ibu rumah tangga, yang berlatar belakang 

tamatan SMP, suaminya bernama Saeran adalah seorang petani 

penggarap dan sekaligus buruh angunan, keluarga ini mempunyai dua 

orang anak dimana keduanya masih menempuh pendidikan ditingkat 

SMP dan SD, ibu Jaenah di samping sebagai ibu rumah tangga yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab mengurus anak namun, 

disamping itu Ibu Jaenah mmeiliki peran diluar rumah yaitu buruh cuci 

gosok dan terlibat di najlis ta’lim di Lingkungannya, kendatipun 

demikian peran serta ibu rumah tangga ini tidak menggangu tugas-tugas 

pokoknya sebagai ibu rumah tangga seperti mengurus dan melayani 
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suami dan anak-anaknya, mencuci, memasak dan sebagainya. 

Pendapatan ibu Jaenah sebagai buruh cuci gosok berkisar Rp. 350.000,- 

perbulan di tambah dengan penghasilan suami berkisar 2.250.000,- per 

bulan, penggabungan pendapatan suami dan istri di alokasikan untuk 

keperluan konsumsi, biaya SPP anak dan juga dipergunakan untuk 

keperluan membangun rumah. Sehingga rata-rata saldo yang di terima 

keluarga ini berkisar Rp. 1.100.000,- per bulan.
31

 

5) Ibu Suwarni, merupakan ibu rumah tangga sekaligus kepala rumah 

tangga dan sudah tidak memiliki tanggungan keluarga, ibu Suwarni 

berprofesi sebagai pedagang nasi uduk di salah satu sekolahan di 

astomulyo, pendapatan yang di peroleh oleh ibu suwarni dalam sehari 

mencapai Rp. 100.000,- per hari diakumulasikan pendapatan per bulan 

sebanyak Rp. 3000.000,- beban-beban yang harus dikeluarkan oleh ibu 

Suwarni sebanyak RP. 1.200.000,- per bulan, sisa saldo yang dimiliki 

ibu Suwarni sebanyak Rp.1.800.000,-
32

 

6) Ibu Wasiti, merupakan ibu rumah tangga yang berprofesi seorang buruh 

pabrik di PT. Garuda Food, penghasilan per bulan yang diperoleh ibu 

wasiti sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan pak Nanang berprofesi 

sebagai buruh ngelas di bengkel memperoleh penghasilan perbulan 
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sebesar Rp. 1.400.000,- dalam pernikahannya ibu wasiti dikaruniai satu 

anak dan sedang duduk di bangku TK, Jika digabungkan pendapatan 

keduanya sebesar Rp. 2.900.000,-, beban kebutuhan, konsumsi dan 

biaya ekolah perbulan mencapai Rp. 1.450.000,- sisa pendapatan yang 

diperoleh ibu siti sebesar Rp. 1.450.000,-.
33
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BAB IV 

ANALISA DATA 

A.Peran Kelompok Wanita Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Keluraga 

Pada dasarnya ekonomi bagi keluarga merupakan faktor yang dapat 

mendukung kebahagian rumah tangga disam[ing faktor-faktor lain. Berkaitan 

dengan masalah ekonomi, kondisi ini banyak bermunculan kaum perempuan ikut 

mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga, selain menjalankan tugas-

tugasnya sebagai fitrah yang harus dijunjung tinggi dalam memposisikan diri 

sebagai ibu rumah tangga, yang siap mendidik anak-anak, serta menjaga harga 

keluarga. 

Tujuan perempuan bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah yang tak lain 

adalah adanya harapan peningkatan perekonomian keluarga sertya memperoleh 

kebahagian, asumsi menyatakan bahwa salah satu kebahagian seseorang terletak 

pada kecukupan ekonimi keluarga. Sebagaimana yang tertulis dalah Hadist Nabi 

SAW, yang artinya : ” ada tiga hal yang menimbulkan kebahagian, yaitu istriyang 

shalilhah, rumah yang luas dan kendaraan yang bagus”. (HR.Ahmad) 

Dalam standar memperoleh kecukupan , manusia dituntut untuk berkerja guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya, berkerja merupakan suatu bentuk dari ibadah 

kepada Allah SWT karena manusia diantara tabiatnya adalah makhluk sosial dan 

perkerja, makhluk yang berpikir, makhluk yang memiliki hawa nafsu dalam berker 
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dan berpikir, dan mengekspresikan hawa nafsu manusa dituntun dengan prinsip-

prinsip ilahiyah. Agar segala bentuk perkerjaan yang telah dikerjakan 

mendapatkan nilai spiritual sekaligus material dan tidak sia-sia dimata Allah SWT, 

terlebih lagi pada mereka yang berkerja dengan memperhatikan jalan yang makruf 

dan halal untuk menafkahi keluarganya. 

Selain memerintahakn manusia untuk berkerja, Islam juga menawarkan sistem 

sosial yang dail dan bermartabat. Dimana salah satu sistem yang ditawarkan islam 

adalah  pemberdayaan . 

Berdasarkan hasil pengamatan wawancara, observasi dan dokumentasi yang 

dilakukan peneliti di Kelompok Wanita Tani Sekar Kantil Desa Astomulyo 

Kec.Punggur , ibu rumah tangga telah terbiasa mencari nafkah guna membantu 

suami dalam meningktakan taraf ekonomi. Dari profesi Ibu rumah tangga yang 

termasuk diantaranya menglah hasil pertanian.
1
 

Latar belakang prempuan ikut  berperan dalam melakukan aktivitas mencari 

nafkah itu disebabkan oleh adanya bebrapa faktor, ada karena faktor ekonomi 

keluarga yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

sehingga harus ditopang oleh kedua belah pihak (suami, Istri), faktor dimana 

seorang perempuan yang harus menjadi tulang punggung keluarga dalam artian 

sebagi single parent ( cerai mati atau cerai hidup ), faktor kebutuhan relasi, bahkan 
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ada yang hanya semata-mata ingin mencari kesibukan yang menghilangkan 

kepenatan dalam rumah tangga. 

Namun demikian, kenyataan yang terjadi dilapangan, berdasarkan wawancara, 

faktor penyebab keikut sertaan perempuan dalam mencari nafkah mayoritas 

responden dari 40 perempuan yang saya teliti, menjawab bahwa faktor ekonomilah  

yang menjadi harapan dapat meningkatkan ekonomi keluarga. 

Berdasarkan kondisi lapangan didapati responden burubh perempuan terbagi 

menjai dua yaitu dengan kpndisi single parent (tak bersuami), dan dalam kondisi 

bersuami. Dalam kondisi tak bersuami motivasi yang menjadi dasar  keikutsertaan 

perempuan adalah dalam rangka mempertahankan hidup keluarganya, sedangkan 

kondisi bersuami peran perempuan yang memiliki motivasi dalam rangka 

menambah serta meningkatkan pendapatan keluarga. 

Kondisi ini disebabkan karena single parent dengan berbagai kondisi (dicerai 

mati suami, dicerai hidup oleh suami dan karena pilihan menjadi single nparent), 

permasalahan seputar pencarian atau meninggal nafkah untuk memenuhi 

kebutuhan fisik anak dilakukan dengan cara berkerja diluar rummmmah (sektor 

publik). Kondisi demikian dijalankan seorang perampuan (single Parent) karena 

keterpaksaan oleh keadaan untuk mempertahankan hidup serta poemenuhan 

kebutuhan keluarga. Selain itu adapula karena faktor kebutuhan relasi, semisal istri 

adalah seorang buruh cuci gosok ditempat orang lain dan suami memiliki keahlian 
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dibidang pmbangunan atau renovasi, secara tidak langsung pembicaraan istri 

dengan  teman-teman bahkan pemilik rumah menjadi saran penyampai informasi 

terkait usaha myang dijalani suami. 

Selain hal diatas, pada dasarnya ada suatu asumsi yang menjadi dasar 

keikutsertaan ibu rumah tangga dalam dunia kerja adalah bahwa ekonomi keluarga 

pasti akan meningkat jika ditopang oleh kedua belah pihak karena pendapatan 

yang diperoleh dapat berlipat ganda, dibandingkan dengan yang hanya ditopang 

oleh satu balah pihak saja, dan biaya oprasional serta konsumsi akan terasa ringan 

jika di topang oleh kedua belah pihak, sehingga rumah tangga masih memiliki 

kesempatan untuk kebutuhan lain dari sisa saldo yang dimiliki baik untuk 

keperluan pelangkap ataupun keperluan menabung. 

Masalahnya, apakah dengan adanya peran serta perempuan kebutuhan 

keluarga dapat tercukupi dengan baiak, seperti halnya biaya oprasional pendidikan 

anak, biaya konsumsi keluarga dan lain sebagainya, berkaitan dengan ini, dari 

perhitungan (sebagaimana diterangkan pada Bab III), diperoleh jumlah 

penghasilan Rp.56.850.000,- dari generalisasi seluruh jumlah penghasilan ibu 

rumah tangga ditambah penghasilan suami ( 17.300.350+38.600.000= 

56.850.000). Untuk melihat ada atau tidaknya peni ngkatan pendapatan ekonomi 

keluarga , tentunya setelah jumlah keseluruhan tersebut dimabil biaya oprasional 

keluarga. Berdasarkan tabel.6 pada Bab III  tersebut menunjukan bahwa, peran ibu 

rumah tangga dalam ke ikutsertaanya pada dunia kerja dengan adanya kelompok 
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wanita tani tersebut selain itu para wanita tersebut sebagai pedagang dapat 

dikatakan memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. 

Bukti peningkatan ekonomi dimaksud terlihat dari hasil penghasilan suami isteri 

(x) dikurangi biaya oprasional (y), masih memiliki saldo perbulan Rp. 

20.325,000,- jika dipersentasikan peningkatan mencapai 36% ( jumlah saldo akhir 

dibagi jumlah penghasilan suami isteri dikalikan 100%). 

Secara umum seluruhnya memiliki peran, namun trntu peran tersebut berbeda 

antara satu dengan yang lainya.Seperti kelompok ibu rumah tangga memiliki peran 

rendah dalam membantu suami. Peran rendah ini bukan hanyakarena faktor 

perkerjaan yang dijalaninya saja, namun terkadang rendahanya penghasilan karena 

suami berkerja pada level bawah, artinya terkadang isteri berpenghasilan besar, 

namun suami penghasilanya kecil atau bahkan sebaliknya, disamping itu 

kebutuhan keluarga tidaklah sama, bisa karena kebutahan hidup, jumlah nak, 

pendidikan dan lain sebaliknya. 

Menurut SK Gubernur Nomor : G/615/III.05/KH/2015 terkait penetapan 

UMK kota Bandar lampung yaitu sebesar Rp. 1.870.000 maka pendapatan 

keluarga yang ada pad Kelompok Wanita Tani Sekar Kanti Desa Astomulyo 

Kec.Punggur tergolong dalam dua tingkatan pendapatan yaitu tingkat pendapatan 

rendah yang terdiri dari 3 keluarga dan tingkat pendapatan tinggi sebesar 23 

keluarga. 
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B. Implikasi serta peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga 

dalam perspektif islam (Pada kelompok wanita tani sekar mulia, desa 

astomulyo kecamatan punggur kabupaten lampung tengah) 

Meningkatkan populasi masyarakat seiring kemajuan zaman membuat 

kebutuhan manusia semakin meningkat dan beragam baik kebutuhan primernya 

maupun sekundernya.Pemenuhuna kebutuhan tersebut harus sesuai dengan urutan 

kebutuhan rumah tangga, tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi. Karena setiap 

kebutuhanyang akan diperoleh manusia membutuhkan pengorbanan. Manusia 

dituntut untuk berkerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan supaya dapat 

bertahan hidup dan dapat menjamin kesejahteraan.Oleh sebab itu, manusia harus 

dapat berkerja untuk memperoleh sejumlah uang sebagai alat penukar jasa dalam 

hala pemuas kebutuhan.Dalam masa pemabangunan dimasa sekarang ini peran dan 

partisipasi tanpa memandang golonganmanapun sangat dibutuhkan demi 

kelancaran pembangunan.Tidak terkecuali peran serta perempuan yang saat ini 

diakui kalangan masyrakat. 

Peran serta dalam perekonomian yang dilakukan oleh perempuan tidak 

selamanya memiliki dampak yang positive melainkan juga memiliki potensi 

dampak negativ, dalam hal ini perempuan yang memiliki peran ganda baik 

domestic maupun public menuai sebuah problematika tersendiri sehingga menuai 

pro dan kontra, dalam pandangan islam. Seorang perempuan terutama yang 

berstatus sebagai isteri diperbolehkan untuk berkarir atau bekerja dengan 
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ketentuan yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman bahwa 

dalam islam perempuan dilaranag mengemban amanah lain selain mengurus 

rumah tangga, Islam pun membenarkan dan memperbolehkan perempuan untuk 

berperan serta dalam meningkatkan perekonomian keluarga. 

Peran serta yang dilakukan perempuan memiliki sisi positif dan sisi negative, 

diman jika muncul suatu yang positif pasti akan selalu dibarengi oleh sisi negative, 

yang perlu diketahui oleh setiap perempuan yang berkerja diluar rumah yaitu 

problematika tentang kemudharatan serta kemaslhatan atau kemanfaatan, jika 

peran serta yang dilakukan condong pada sisi negative dan mengandung banyak 

kemudharatan, maka hendaklah perempuan tersebut tinggal dirumah, namun jika 

lebih banyak manffatnya maka diperbolehkan dalam islam seorang perempuan 

untuk berperan serta dalam peningkatan perekonomian keluarga bersama suami-

suami mereka. 

Implikasi peran serta perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga 

ditinjau darin sisi positif dan negative : 

1. Implikasi peran serta perempuan ditinjau dari sisi positif/manfaat 

Yang dimaksud dengan manfaat adalah perbandingan antara beban 

perekonomian yang ditimbulkan perempuan yang berkerja dengan pendapatan 

materi yang diperbolehkan. Jika pendapatan materi itu lebih besar dari pada 

beban ekonomis yang ditimbulkanya, keberadaan peran perempuan  



96 
 

dengansegala peraturanya merupakan hal yang bermanfaat. Akan tetapi, jika 

yang terjadi sebaliknya, keberadaan perampuan dalam partisipasinay itu tidak 

bermanfaat sedikitpun. 

a. Terhadap kondisi ekonomi keluarga 

Dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan 

primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainya.Kesejahteraan manusia 

dapat tercipta mana kala kehiduoan ditopang oleh kondisi perekonomian yang 

baik. Dengan peran serta dalam meningkatkan perekonomian yang dilakukan 

perempuan tentu saja akan mendapatkan imbalan atau balas jasa atas 

perkerjaan yang telah diselesaikan, yang kemudian imbalan (upah/gaji) dapat 

dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, seorang isteri 

tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata bergantung pada 

penghasilan suaminya, melainkan meningkatkan penghasilan keluarga untuk 

satu pemenhuhan kebutuhan keluarga yang semakin lama semakin bervariasi. 

b. Sebagai pengisi waktu 

Pada zaman sekarang ini hampir semua peralatan rumah tangga 

memakai teknologi yang muthair, khusunya diperkotaan. Sehingga tugas 

perempuan dalam rumah tangganya menjadi lebih ringan, belum lagi kalau 

mereka memiliki seorang anak yang aktif membantu menyelesaikan  
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pekerjaan rumah tangganya, tentu saja tugas mereka dirumah akan semakin 

berkurang,. Hal ini dapat menyebabkan seorang isteri memiliki waktu luang 

yang sangat banyk dan sering kali membosankan. Maka untuk mengisi 

kekosongan tersebut diupayakan suatu kegiatan  yang dapat dijadikan sebagai 

lat untuk mengembangkan potensi yang baik yang ada dalam diri mereka. 

c. Penigkatan sumber daya manusia 

Kemajuan teknologi disegala bidang kehidupan menuntut sumber daya 

yang potensial untuk menjajah teknologi tersebut.Bukan hanya laki-laki 

bahkan perempuan sekalipun dituntut untum dapat mengimbangi 

perkembangan teknologi yang semakin pesat.Jenjang pendidikan yang tiada 

batas bagi perempuan telah menjadikan mereka sebagai sumber daya potensial 

yang diharpkan dapat mampu berpartisipasi serta berperan aktif dalam 

pembangunan.Serta dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. 

2. Implikasi peran serta perempuan ditinjau dari sisi negative. 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Isalam tidak melarang perempuan ikut 

serta dalam meningkatkan pendapatan keluarga, dengan catatan tetap mengikuti 

aturan dan persyaratan yang ditetapkan, jika perempuan tersebut tidak mengikuti 

peraturan dan persyaratan tersebut maka akan timbul sebagai dampak 

negativyang meyangkut harga diri dan kepribadian perempuan itu sendiri, hak-

hak suami, dan anak-anak serta secara otamtis berakibat buruk terhadap 
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perekonomian rumah tangga dan masyarakat, serta merosotnya produktivitas dan 

pertambahan pengangguran. 

 Implikasi negative yang ditimbulkan oleh peran serta perempuan yang 

berperan ganda, antara lain : 

a. Terhadap Anak 

Perempuan yang memiliki peran ganda biasanya pulang kerumah 

dalam keadaan yang lelah setelah bekerja di luar rumah, hal demikian secara 

psikologis akan berpengaruh terhadap tingkat keabaran yang dimilikinya, baik 

dalam menghadapi perkerjaan rumah tangga sehari-hari, maupun dalam 

menghadapi anak-anaknya. Jika hal itu terjadi maka sang ibu akan mudah 

marah berkurang rasa pedulinya terhadapanak. 

Hal ini yang lebih berbahaya adalah terjerumusnya anak-anak kepada 

hal-hal yang bersifat negative, seperti: tindak kriminalnya yang dilakukan 

sebagai akibat dari kuranganya kasih saying yang diberikan  orang tua, 

khusunya ibu terhadap anak-anaknya. 

b. Terhadap Suami 

Dikalangan suami, tidaklah mustahil menjadi kebanggan bila mereka 

memiliki isteri yang pandai, aktif, kreatif, dan maju dan mampu 

menselaraskan dengan seluruh masyarakat, namun disisi lain mereka memiliki 
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permasalahan yang rumit dengan isterinya, maka juga akan merasa tersaingi 

dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai suami. Kebanyakan dari suami yang 

isterinya yang berkerja diluarv rumah merasa bersedih dan sakih hati apabila 

isterinya tidak ada ditengah-tengah keluarga pada saat keluarga membutuhkan 

kehadiranya.Juga ada rasa keresahan didiri suami. 

c. Terhadap Rumah Tangga 

Kemungkinan negative lainnya yang perlu mendapat perhatian dari 

peran perempuan yang berkerja disektor public adalah sektor 

domestik.Kegagalan rumah tangga. Hal ini bisa terjadi apabaila isteri tidak 

memiliki keterampilan dalam mengurus rumah tangga, atau juga terlalu sibuk 

dengan pekerjaaanya, sehingga pekerjaan rumah tangga terbengkalai, tidak 

sedikit para pekerja lebih mengutamakan kepentingan majiakan/bos untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal, sering kali perempuan menomor duakan 

tugas sebagai ibu dan isteri. Dengan demikian pertengkaran akan terjadi 

sehingga akan menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. 

d. Terhadap pengaturan rumah tangga 

Pengaturan rumah tangga merupakan tanggung jawab oleh seorang 

isteri yang tidak akan terlaksana jika waktun isteri habis untuk mengurusi 

perkerjaan diluar rumah. Apabila isteri berkerja diluar rumah, ia berarti 

menjauhkan diri terhadap suami dan anak-anaknya. Hal itu merendahkan 
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moral perempuan, sebab tugas utama isteri adalah melakukan kewajiban-

kewajiban rumah tangganya, seperti merapihkan rumahnya, mendidik anak, 

dan berbelanja memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

Seorang perempuan boleh bekerja jika ada salah satu dari sejumlah 

keadaan yang membolehkan perempuan bekerja dilaur rumah, sehingga 

dikatan bahwa perempuan yang berkerja harus memenuhi syarat-syarat 

tertentu. Dengan demikian,keluarnya perempuan diluar rumah untuk berkerja 

tidak berakibat buruk bagi dirinya, suaminya dan anak-anaknya, dan 

masyarakatnya. 

Secara umum perempuan bekerja adalah untuk membantu ekonomi 

keluarga, keadaan perekonomian yang semakin tidak menentu,harga-harga 

kebutuhan pokok yang semakin meningkat akan berakibat pada terganggunya 

stabilitas perekonomian keluarga. 

Seperti yang dijelaskan diawal bahwa Islam tidak melarang, 

perempuan ikut berperan serta dalam meningkatkan perekonomian keluarga, 

dengan catatn tetap mengikuti aturan dan persyaratn yang telah ditetapkan 

oleh syari’at Islam. Jika seorang perempuan tidak maumengikuti kententuan-

ketentuan Islam maka akan timbul bebagai implikasi atau implikasi negative 

yang menyangkut harga diri dan kepribadian perempuan yang bersngkutan, 

hak-hak suami dan anak-anaknya, serta secara otomatis berakibat buruk 



101 
 

terhadap perekonomian rumah tangga dan masayarakat, seperti menurun 

drastisnya produktivitas dan bertambahnya angka penangguran. 

Berdasarkan hasil penelitian perempuan yang ikut berperan serta 

dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Kelompok Wanita Tani Sekar 

Mulia Desa Astomulyo Kec.Punggur, membawa implikasi yang postif dan 

sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam, diman perempuanyang ikut 

berperan mampu meyeimbangkan antara perkerjaan sektor domestic maupun 

public, dengan keikut sertaan perempuan dalam hal ini isteri memberikan 

implikasi yang baik terhadap peningkatan pendapatan keluardga sedangkan 

terhadap waktu yang digunakan tidklah sia-sia sebab waktu luang yang 

dimilikinoleh perempuan digunakan untuk kegiatan yang produktif dan 

menghasilakan, potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh perempuan jug 

meningkat dimana sektor domestic tidak biada menggunakan teknologi 

disinilah letak peningkatan sumber dayanya, dilihatdari segi penampilan 

perempuan yang ada di Kelompok Wanita Tani Sekar Mulia Desa Astomulyo 

Kec.Punngur sangat menjaga penampilan karena orang lain akan menilai 

penampilan, menurutnya penampilan dapat mencerminkan kepribadian. 
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Bebrapa hukum perempuan ataunisteri berkerja sebagai buruh : 

1) Wajib, jika disuruh oleh suami atau orang tuanya dan dapat melaksanakan 

syarat-syaratnya 

2) Sunnah, jika mendapat izin dari suami atau orang tua dan dapat melaksanakan 

syarat-syaratnya serta hasil yang dibutuhkan oleh keluarga. 

3) Makruh, jika dapat izin dari suami atau orang tua dan dapat melaksanakan 

syarat-syaratnya, tapi hasilnya tidak dibutuhkan oleh keluarga karena sudah 

tercukupi dari hasil kerja suaminya. 

4) Haram, jika tidak mendapatkan izin dari suami atau orang tua atau tidak dapat 

melaksanakan syarat-syaratnya. Karena hal ini akan menimbulkan kerusakan 

dirumah tangga. Seperti : terjadinya PIL ( Pria Idaman Lain ), WIL, perzinaan 

dan bentuk-bentuk kemaksiatan lain. 

Dalam bukunya, Syubuhat Haula Al- Islam, Muhammad Qutbhb 

menjelasakan :” perempuan pada zaman Islam pun berkerja, kondisi menuntut 

mereka untuk berkerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak 

mereka untuk berkerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung 

mendorong perempuan keluar rumah keculai perkerjaan-perkerjaan yang sangat 

perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita 

tertentu.Misalnya kebutuhan untuk berkerja karena tidak ada yang membiayai 

hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi 

kebutuhannya. 

Jadi menurut peneliti sesuai yang dijelaskan diatas bahwa perempuan mencari 

nafkah diperbolehkan dengan kententuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam, 

sehingga hasil peneliti menemukan bahwa perempuan yang berkerja disektor 

domestic ataupun publik yang ada di Kelompok Wanita Tani Sekar Mulia Desa 
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Astomulyo Kec.Punggur mendapat izin dari suami, orang tua dan dapat 

melaksanakan syarat-syaratnya serta hasil yang dibutuhkan oleh keluarga, hal 

demikian perempuan memiliki kedudukan sunnah dalam bekerja, dan bagi 

perempuan yang dikatakan wajib dan mencari nafkah yaitu pada perempuan 

dalam kondisi single parent disebabkan motif yang menjadi dasar keterlibatan 

perempuan dalam rangka keberlangsungan hidup  dirinya dan keluarganya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran serta yang dilakukan kaum perempuan yang ada di Desa Astomulyo 

Kec.Punggur Kabupaten Lampung Tengah khusunya Dusun 02. Responden 

buruh perempuan terbagi menjadi dua yaitu kondisi single parent 

(takbersuami), dan dalam kondisi bersuami. Dalam kondisi tak bersuami 

motivasi yang menjadi dasar keikut sertaan perempuan single parent dalam 

rangka mempertahankan hidup keluarganya, sedangkan kondisi yang 

bersuami peran perempuan memiliki motivasi dalam rangka menambah serta 

meningkatkan pendapatan keluarga. 

Peranburuh perempuan tergolong dalam dua kategoriyaitu : 

a. Kategori rendah 

Peran yang dilakukan oleh perempuan sangat rendah dikarenakan tidak 

terlalu berpengaruh terhadap pendapatan, keluarga hanya bersifat sebagai 

penambah pendapatan suami. 

 

 

103 



104 
 

b. Kategori tinggi 

Penghasilan yang diperoleh suami dan isteri dikurangi dengan biaya 

oprasional keluarga masih ditemukan saldo akhir yang bernilai lebih 

tinngi dari sebelum keterlibatan isteri, sehingga keluarga masih dapat 

menyisihkan untuk keperluan manabung dan lain-lain. 

Berdasarkan hasil observasi perempuan yang ikut berperan meningkatkan 

pendapatan keluarga di Kelompok Wanita Tani Sekar Mulia Desa Astomulyo 

Kec.Punggur membawa implikasi yang positive terhadap social ekonomi 

keluarganya dan sudah sesuai dengan kententuan-ketentuan Islam, dimana 

perempuan lebih memprioriraskan kebutuhan primer, dibandingkan sekunder 

dan tersiernya sebab perekonomian rumah tangga muslim memegang prinsip 

mengutamakan kebutuhan primer dalam membelanjakan hartanya, setelah itu 

barulah kebutuhan sekunder dan tersiernya. Sikap pertengahan dan seimbang, 

yang dilakukan oleh perempuan dalam perekonomian rumah tangga terdiri 

atas dasar sikap pertengahan dalam segala perkara, seperti pertengahan dalam 

pengaturan harta dengan tidak berlebihan dan tidak terlalu hemat sehingga 

terkesan kikir, dan mampu mengalokasikan sisa saldo untuk kepentingan 

zakat, infak dan sedekah. 

 

 



105 
 

B. SARAN 

Berdasarkan uraian dari pembahasan tersebut diatas kiranya dapat 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut : 

1. Kepada Kepala Desa Astomulyo 

a. Hendaknya selalu mengadakan pembinaan kemampuan dan keterampilan 

bagi pemberdayaan perempuan, sehingga dapat mengembangkan 

keterampilan yang lain. 

b. Hendaknya memperbanyak program pemberdayaan masyarakat, untuk 

membantu peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Astomulyo. 

2. Kepada Kelompok Wanta Tani: 

a. Dalam penggunaan pendapatan keluarga, harus mengutamakan untuk 

memenuhi kebutuhan yang paling utama dan mendesak terlebih dahulu. 

b. Para kaum perempuan terkhusus kelompok wanita tani harus mampu 

membagi waktu untuk usaha, untuk keluarga, serta mengoptimalkan 

kemampuan diri untuk mendidik dan membesarkan anak. 

c. Para kaum perempuan kelompok wanta tani harus berusaha rutin 

menyisihkan pendapatan untuk ditabung guna keperluan pendidikan anak. 
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3. Kepada Suami kelompok wanita tani 

Diharapkan agar lebih memahami istrinya yang ikut membantu ekonomi 

keluarga, dan mau membantu pekerjaan dalam rumah tangganya. Ketika istri 

bekerja di luar rumah dan pulang kerja dalam keadaan lelah, maka tidak ada 

salahnya suami yang menggantikan tugasi strinya. Karena istri bekerja bukan 

untuk dirinya saja akan tetapi menitik beratkan pada keluarganya dan untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga. 
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