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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wanita secara harfiah disebut perempuan. Kaum yang amat dihormati 

dalam konsepsi islam, sebab pada telapak kaki perempuan terletak surga. 

Kaum wanita disebut juga kaum hawa. Namun ini terambil dari nama ibunda 

manusia (Siti Hawa-istri Nabi Adam as). Secara fisik (kodrat), perempuan 

lebih lemah dari pria. Mereka memiliki perasaan yang lebih lembut dan 

halus.perempuan juga lebih banyak menggunakan pertimbangan emosi dari 

pada akal pikirannya. Perempuan adalah lambing kesejukan, kelembutan dan 

cinta kasih sayang. Itulah ciri-ciri umum dari karakteristik kaum perempuan.
1
 

Islam menyatakan posisi perempuan sejajar dengan kaum laki-laki 

dalam berbagai masalah kehidupan, sesuai dengan kodrat masing-masing. 

tugas dan tanggung jawab kaum perempuan dalam urusan rumah tangga, 

misalnya terutama peran seorang istri, ikut mendukung keberhasilan tugas-

tugas suami sebagai pemimpin keluarga. Pada zaman sekarang ini tidak  

sedikit para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan 

keluarga.
2
 

Islam melalui utusan-Nya Nabi Muhammad saw, datang membawa ajaran 

yang menetapkan wanita pada tempat terhormat, setara dengan laki-laki. 

Menghormati dan memuliakan wanita. Mengangkat harkat dan mertabat 

wanita . malahan dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Ahmmad dan 

Anas ra. Nabi Muhammad saw bersabda : “Al-janatu takbat aqdamil 

ummabati-surga itu terletak kaki ibu”. 

 Hadist  ini menggambarkan bertapa muliannya tugas dan fungsi seorang 

ibu sebagai pemimpin rumah tangga. Karena dialah yang bertanggung jawab 

dalam menentukan tinggi rendahnya martabat anggota keluarganya.
3
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Untuk menfaatkan nikmat yang diberikan Allah, maka manusia ditutut 

untuk bekerja keras, karena yakin apa yang diciptakan di alam semesta ini 

tidak mungkin sia-sia dan habis dipergunakan manusia.
4
 Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam surah QS At-Taubah ayat 105 yang berbunyi
5
; 

                       

                    

Artinya :   Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang Telah kamu kerjakan. 

 

Adapun hadist dari Nafi’Ibn Umar ra. dari Nabi Muhammad saw ia 

bersabda
6
 : 

Artinya :“ setiap kamu pemimpin, dan kalian semua bertanggung jawab atas 

segala yang dipimpinya, amir pemimpin, lelaki pemimpin atas 

keluarganya, dan wanita pemimpin atas rumah suami dan 

anaknya. Makanya setiap kamu pemimpin dan kalian semua 

bertanggung jawab atas yang dipimpinnya” 

    

Dan kebebasan juga terjadi, pada masa Rasullulah dan Khafaurrasidin 

tokoh perempuan yang berperan aktif dalam bidang ekonomi diantaranya 

salah satu istri rasul yaitu Siti Khadijah yang berhasil menjadi pedagang 

sukses dan Al-Syifa yang menjadi seorang wanita karier (sekretaris) yang 

pernah ditugas oleh Khalifah Umar untuk menangani pasar kota Madinah. 

Kedua tokoh tersebut dapat menjadi contoh sosok yang ideal dalam hal keikut 

sertaa kaum perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan 

tampil berpertasi dan bersaing dalam hal mengembangkan potensi dan juga 
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dalam kebaikan yang tentunya dengan cara-cara terpuji dan tetap menjaga 

harkat dan mertabat kewanitaannya.
7
 

Meskipun islam telah memberikan kebebasan pada kaum perempuan 

untuk bekerja dan telah ada upaya pemberdayaan perempuan sejak 

pemerintahan order baru, menggunakan konsep women in development yang 

mengadopsi gender and development (gender dan pembangunan) sebagai 

paradigma pembangunan yang didasarkan pada suatu pandangan mengenai 

pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki secara bersama-sama dalam 

seluruh proses dan tahap pembangunan di indonesia, ketidakadilan dan 

ketidaksetaraan masih dirasakan oleh kaum perempuan.
8
  

Pada masyarakat modern. Tuntunan kehidupan saat ini semakin 

bertambah terutama dibidang ekonomi. Semua ini mengakibatkan peran ibu 

rumah tangga tidak lagi sebagai ibu rumah tangga saja, sebelumnya ibu 

dikenal dengan mengurus suami, mendidik dan membimbing anak-anak seta 

melakukan pekerjaan rumah, Namun dapat dijumpai diseluruh sudut daerah 

bahwa ibu rumah tangga sudah banyak bekerja di luar rumah untuk 

menyelamatkan ekonomi keluarga. Kebutuhan Ekonomi keluarga semakin 

bertambah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menyebabkan seorang ibu 

rumah tangga ikut serta mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

dalam keluarga untuk mengwujudkan kebutuhan keluarga maka suami istri 

harus saling bekerja sama untuk mewujudkan kesejateraan dalam keluarga.  

Dari pemantauan di lapangan yang terjadi di Desa Rantau Sialang 

sebagaian kaum ibu rumah tangga saat ini tidak saja berperan tunggal, tetapi 

juga berperan melakukan pekerjaan diluar rumah. Sebagian ibu rumah tangga 

bekerja sebagai petani. Misalnya. petani padi. Sebagian ibu rumah tangga 

bekerja sebagai pedagang, misalnya, pedagang dipasar, pedagang warung, 

pedagang keliling. Sebagaian ibu rumah tangga bekerja sebagai pegawai. 
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Sedangkan Suaminya sebagian ada yang bekerja sebagai petani karet, 

sawit, sebagian ada yang bekerja sebagai tukang, sebagaian ada juga yang 

bekerja sebagai pegawai dan lain-lannya. 

Ada beberapa fenomena lapangan yang terjadi di Desa Rantau Sialang, 

perkembangan dibidang ekonomi dari waktu ke waktu serba sulit, pendapatan 

suami kurang mencukupi, hal ini dikarenakan hasil panen, lahan yang tidak 

terlalu luas, serta pengeluaran sehari-hari semakin besar. Hal itulah yang 

membuat kaum ibu rumah tangga ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah 

diluar rumah. Peran seorang ibu rumah tangga begitu besar dalam keluarga, 

baik dalam mendampingi suami, membimbing anak, serta ikut bekerja 

mencari nafkah dalam keluarga. Kaum ibu rumah tangga di daerah ini sudah 

lama terlibat sebagai pekerja petani padi. pekerjaan ini dilakukan sebagai 

tradisi untuk mencari nafkah dalam keluarga. 

Berdasarkan Fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Hubungan Peran Ibu Rumah Tangga terhadap 

Ekonomi Keluarga di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik 

Kabupaten Kuantan Singingi”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Penulis memilih judul ini sebagai kajian dalam penelitian dengan 

alasan sebagai berikut: 

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut, karena 

penulis ingin mengetahui apakah ada hubungan peran ibu rumah tangga 

terhadap ekonomi keluarga di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan 

Mudik  Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Secara akademik permasalahan yang diberi judul dengan “ Hubungan 

Peran Ibu Rumah Tangga terhadap Ekonomi Keluarga di Desa Rantau 

Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi” 

konsisten dengan bidang dan ilmu yang penulis tekuni selama ini pada 

jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di UIN suska Riau. 
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3. Ditinjau dari segi permasalahan yang dibahas, dilokasi penelitian yang 

dipilih, waktu, sarana dan prasrana pendukung penelitian ini 

memungkinkan penulis mampu melakukannya. 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk memberi gambaran yang jelas serta menghindari kesalah 

pahaman dan penafsiran dalam memahami judul, maka penulis akan 

menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut : 

1. Peran  

Peran adalah aspek dinamis dari status yang sudah terpola dan 

berada sekitar hak dan kewajiban.
9
 Dalam hal ini peran yang dimaksud 

adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi 

anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki pekerjaan di 

luar rumah. 

2. Ibu Rumah Tangga 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu rumah tangga dapat 

diartikan sebagai seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai 

macam pekerjaan rumah tangga atau ibu rumah tangga merupakan seorang 

istri (ibu) yang mengurusi berbagai perkerjaan dalam rumah tangga (tidak 

berkerja dikantor).Ibu rumah tangga dapat diartikan sebagai wanita yang 

mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga.
10

 Ibu 

rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ibu rumah tangga 

yang mempunyai pekerjaan sebagai petani padi di Desa Rantau Sialang 

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. 

3. Ekonomi 

Ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat 

hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan tentang peristiwa yang 

terjadi apabila suatu keadaan mempengaruhi dan mengalami perubahan.
11

 

Ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan dan 
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peristiwa apabila suatu keadaan mempengaruhi dan mengalami perubahan 

dalam mengatur rumah tangga. 

Jadi dalam penegasan istilah diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan judul penelitian ini adalah apakah hubungan peran ibu 

rumah tangga terhadap ekonomi keluarga. Sehingga ibu rumah tangga 

mampu melakukan peran terhadap ekonomi keluarga di Desa Rantau 

Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

D. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah. 

a. Pendapatan suami kurang mencukupi kebutuhan ibu rumah tangga di 

Desa Rantau Sialang. 

b. Pengeluaran kebutuhan sehari-hari dalam kelurga semakin besar. 

c. kaum ibu rumah tangga Ikut berpartisapsi mencari nafkah diluar 

rumah. 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tepat pada sasaran yang diinginkan dan juga 

atas keterbatasan penulis baik waktu, tenaga dan biaya maka penulis 

membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada Peran Ibu Rumah 

Tangga terhadap Ekonomi Keluarga Di Desa Rantau Sialang Kecamatan 

Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. 

3. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah dan fenomena yang telah 

dikemukakan di atas, penulis dapat merumuskan masalah yaitu : Apakah 

Ada Hubungan Peran Ibu Rumah Tangga terhadap Ekonomi Keluarga di 

Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan 

Singingi ?  

 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Dari latar belakang yang telah penulis ungkapkan di dalam latar 

belakang dan permasalahan, maka tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut : 
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1. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Apakah ada Hubungan Peran Ibu Rumah Tangga Terhadap  

Ekonomi Keluarga Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan peneliti ini adalah: 

a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi siapa saja yang ingin 

mengetahui Hubungan Peran Ibu Rumah Tangga terhadap Ekonomi 

Keluraga di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

b. Penelitian ini sangat berguna pada diri penulis untuk pengembangan 

pemahaman dan ilmu, terutama dalam bidang yang sedang diteliti ini. 

c. Berguna bagi para pembaca yang berkepentingan dalam penelitian. 

d. Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

skripsi dan mendapatkan gelar sarjana sosial SI di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau pada Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini disusun sistematika penulisan skripsi yang terdiri 

dari enam bab, adapun uraiannya adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Terdiri dari Latar Belakang,Penegasan Istilah, Permasalahan, 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Terdiri dari Teori, Kajian Terdahulu, dan Defenisi Konseptual dan 

Operasional, dan Hipotesis. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan waktu 

Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik 

Pengumpulan Data, Uji Validitas, dan Teknik Analisis Data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUN  

  Berisi tentang gambaran umun subyek penelitian 

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Berisi tetanng Hasil dan Pembahasan. 

BAB VI : PENUTUP 

  Terdiri dari kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


