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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Keluarga didasarkan atas ikatan perkawinan yang terdiri atas suami, 

istri, dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga tersebut lazimnya juga 

disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai 

wadah dalam proses pergaulan hidup.
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Setelah memiliki keluarga maka dalam kehidupan rumah tangga sudah 

jelas bahwa sang suami atau laki-laki yang berkewajiban menjadi tulang 

punggung kehidupan keluarga atau menafkahi kehidupan keluarganya karena 

seorang laki-laki yang telah menikah disebut sebagai kepala keluarga. Kepala 

keluarga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. 

Selain sebagai kewajiban juga sebagai pemimpin dalam rumah tangga. 

Sementara sang istri atau perempuan memiliki kewajiban atas suaminya dan 

juga mengurus rumah tangga yaitu memasak, bertugas didapur dan mendidik 

anak-anaknya. Peran sang ibu rumah tangga atau perempuan dalam rumah 

tangga sangatlah besar selain mengurus rumah tangganya mereka juga 

mengurus segala kegiatan baik membantu pekerjaan suami, mendidik dan 

membimbing anak-anaknya. 

Kedudukan ayah ataupun ibu didalam rumah tangga keluarga memiliki 

hak yang sama untuk ikut melakukan kekuasaan demi keselamatan, 

kebahagiaan, dan kesejahteraan seluruh anggota. Status suami istri  dalam 

keluarga adalah sama nilainya, keluarga akan kokoh dan berwibawa apabila 

dari masing-masing anggota keluarga yang ada di dalam seimbang, selaras, 

dan serasi untuk menjadi keluarga yang sejahtera. 

Dengan berputarnya waktu ekonomi keluarga semakin besar didalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga menyebabkan seorang istri ikut serta dalam 

mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam keluarga. Maka 
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peranan ibu sedikit bergeser, yang sebelumnya ibu dikenal dengan mengurus 

suami, mendidik dan membimbing anak-anaknya serta melakukan pekerjaan 

dirumah saja. Namun sekarang kita dapat menjumpai di seluruh sudut daerah 

bahwa istri atau ibu rumah tangga yang sudah banyak bekerja di luar rumah 

untuk menyelamatkan perekonomian keluarga. 

Keluarga di Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai, 

mayoritas penduduknya beragama Islam dan terdiri dari beberapa suku, dilihat 

dari pekerjaannya paling banyak sebagai buruh tani disamping pekerjaan 

lainnya seperti PNS, Petani, Pedagang, Peternak, Penjahit, Pembantu Rumah 

Tangga, Tukang Kayu dan lain-lain. Kelurahan Muara Fajar Kecamatan 

Rumbai Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk data tahun 2016 yang 

berjumlah 12.181 jiwa, 1.269 jiwa bekerja sebagai buruh tani, 1.223 jiwa 

bekerja sebagai petani, 487 jiwa bekerja sebagai pedagang, dan 9.202 jiwa 

bekerja lainnya. 

Meskipun Kelurahan Muara Fajar Timur merupakan salah satu 

Kelurahan yang banyak bekerja sebagai buruh tani di Kota Pekanbaru, Namun 

kenyataannya tidak semua keluarga dalam kondisi baik perekonomiannya. 

Mayoritas ekonominya menengah kebawah. Masyarakat Kelurahan Muara 

Fajar masyarakat yang penduduk ibu rumah tangganya atau perempuan ikut 

berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Karena melihat 

pengeluaran untuk perekonomian keluarga yang semakin besar, adapun 

penghasilan perbulannya kurang lebih mencapai Rp 1.000.000 sampai dengan 

Rp 2.000.000 perorangan.
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Hasil pengamatan yang penulis dapatkan dilapangan menunjukkan 

bahwa pendapatan dari suami yang kurang mencukupi. Karena kebutuhan 

rumah tangga setiap harinya dikeluarkan, tuntutan kebutuhan keluarga yang 

setiap hari yang besar, pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari untuk anak-

anak yang tinggi.  

Sebagian besar banyak Ibu-Ibu menjalankan peran ganda sebagai ibu 

rumah tangga dan sebagai pekerja untuk menambahkan pendapatan keluarga. 
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Adapun pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga adalah; dengan 

menderes karet, jualan gorengan, berjualan barang-barang harian dan bahan 

sembako. Pekerjaan ibu-ibu tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap  

peningkatan ekonomi keluarga.  

Untuk mewujudkan kebutuhan keluarga maka suami dan istri harus 

saling bekerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga. Karena 

ekonomi memegang peranan penting dalam keluarga sebab merupakan faktor 

dasar untuk menunjang kebutuhan fisik keluarga. Terlebih lagi dapat di lihat 

bahwa fungsi ekonomi keluarga juga merupakan faktor dasar yang dapat 

menentukan kriteria dari keluarga prasejahtera sampai keluarga yang 

sejahtera. 

Dengan demikian, keberhasilan suatu keluarga dalam membentuk 

suatu rumah tangga dan sejahtera tidak lepas dari peran seorang ibu yang 

begitu besar. Baik dalam membimbing dan membimbing anak mendampingi 

suami, membantu pekerjaan suami bahkan sebagai tulang punggung keluarga 

dalam dalam mencari nafkah.  

Berdasarkan fenomena diatas tersebut, maka penulis sangat tertarik 

untuk mengadakan penelitian di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai 

Kota Pekanbaru, dengan judul penelitian “Kontribusi Ibu Rumah Tangga 

Terhadap Peningkatkan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Muara Fajar 

Timur Kecamatan Rumbai”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Penulis memilih judul ini sebagai kajian dalam penelitian dengan 

alasan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan observasi sementara di Kelurahan Muara Fajar Timur 

terdapat ibu rumah tangga bekerja untuk membantu kebutuhan ekonomi 

keluarga. 

2. Permasalahan yang penulis teliti sangat relevan dengan Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi khususnya jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan. 
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3. Menurut penulis, penggunaan dana, waktu, dan pemikiran serta 

kemampuan fisik penulis merasa mampu untuk melaksanakannya 

 

C. Penegasan Istilah 

Agar dapat memahami penelitian ini dan tidak terjadi kesalahan, maka 

penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam judul 

penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah: 

1. Kontribusi adalah sumbangan, menambahkan, memperbesar suatu 

tindakan untuk ikut serta dalam bertindak aktif dengan mengoptimalkan 

kemampuan masing-masing sesuai bidang dan kapasitas masing-masing 

untuk meningkatkan perekonomian keluarga.
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2. Ibu rumah tangga dapat diartikan sebagai seorang wanita yang mengatur 

penyelenggaraan  berbagai  macam  pekerjaan  rumah  tangga,  atau  

dengan pengetian lain ibu rumah tangga merupakan seorang istri (ibu) 

yang hanya mengurusi berbagai pekerjaan dalam rumah tangga.
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3. Peningkatan Ekonomi keluarga adalah pengelolaan rumah tangga suatu 

usaha dalam perbuatan keputusan tentang  peristiwa  dan  persoalan  yang 

berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan (pribadi), kelompok 

(keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang 

tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.
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D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Ibu-ibu ikut bekerja untuk menambah keuangan keluarga. 

b. Tuntutan kebutuhan dalam keluarga semakin tinggi. 

c. Pengeluaran kebutuhan sehari-hari semakin besar. 
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2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat beberapa 

permasalahan oleh karena itu, maka penulis membatasi masalah yang akan 

diteliti yaitu kontribusi ibu rumah tangga terhadap peningkatkan ekonomi 

keluarga di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah di atas, penulis dapat merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kontribusi ibu rumah 

tangga terhadap peningkatkan ekonomi keluarga di Kelurahan Muara Fajar 

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Ibu Rumah Tangga 

Terhadap Peningkatkan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Muara Fajar 

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara praktis, hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran atau masukan mengenai kontribusi ibu rumah tangga dalam 

meningkatkan ekonomi keluarga pada masyarakat di Kelurahan Muara 

Fajar Timur Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. 

b. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana sosial di Jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

c. Sebagai sumber pemikiran bagi pengembangan masyarakat ilmu 

pengetahuan pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dalam 

memberdayakan ekonomi keluarga. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Terdiri dari tinjauan pustaka berisi tentang teori, kajian 

terdahulu dan defenisi konsepsional atau operasionalisasi 

variabel dan hipotesa 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Terdiri dari tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan 

teknik analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

  Bab ini merupakan bab yang membahas tentang subjek 

penelitian. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan  

BAB VI :  PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


