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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Teori merupakan serangkaian proses, defenisi yang saling berkaitan 

dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu 

fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara 

variabel yang satu denganvariabel yang lainnya dengan tujuan untuk 

menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan 

terhadap permasalahan yang ada.
12

 

1. Peran     

Individu dalam kehidupan sosialnya selalu memikul peran tertentu. 

Peran dapat didefinisikan sebagai kumpulan fungsi yang dapat dilakukan 

oleh seorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari pada 

anggota penting sistem sosial yang bersangkutan dari harapannya sendiri 

serta jabatan ia duduki dalam sistem sosial.
13

  

Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan 

(status). Artinya seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan 

suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain 

saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada 

status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun 

dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan 

hidupnya. 

 Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa 

yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa 

yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat 

mengatur prilaku seseorang, di samping itu peran menyebabkan 

                                                 
12

 Notoatmojo, S .  Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta 2010). h.32 
13

 Udai Pareek. Mendayagunakan Peran-Peran Pengoragnisasian. ( Jakarta : Pustaka 

Binawan Pressindo, 2000). h 2 
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seseorang dapat meramalkanperbuatan orang lain pada batas-batas 

tertentu, sehingga seseorang dapatmenyesuaikan perilakunya sendiri 

dengan perilaku orang-orang sekelompok.
14

 

          Konsep tetang peran (role) mengungkapkan beberapa hal yaitu:
15

 

a. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu kasus. 

b. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen. 

c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok. 

d. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

Peran dinilai lebih banyak menunjukan suatu proses dari fungsi 

dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya. Maka 

dapat dikatakan bahwa fungsi peran adalah : 

a) Memberi arahan pada prose sosialisai. 

b) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat. 

c) Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat 

melastarikan kehidupan masyarakat. 

d) Bahwa peran tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat 

hendak dipertahankan kelangsungannya. 

e) Peran tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu yang oleh 

masyarakat dianggap mampu untuk kelangsungannya. 

f) Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu yang tidak 

mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh 

masyarakat.
16

 

Adapun pengertian peran menurut para ahli antara lain sebagai 

berikut : 

1. Menurut Wibowo peran merupakan sebagai serangkaian pola perilaku 

yang diharapkan dihubungkan pada seseorang yang menguasai posisi 

tertentu dalam unit sosial.
17

 

                                                 
14

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: 

Kencana, 2007), Cet. ke-3, h. 158-159.  
15

 Komaruddin. Peran Bahasa Indonesia Dalam Kegiatan Dakwah. (Jakarta : gramedia 

1994).h.768 
16

 Narwoko.Proses Dan Praktek Pengembangan Masyarakat (Bandung::DEPSOS.2006) 

.h. 159 



 11 

2. Menurut Keith Davis peran adalah pola tindakan yang diharapkan dari 

seseorang dalam tindakan yang melibatkan orang lain, peran 

mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan 

kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk 

dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara 

tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Peran melakukan 

fungsi ini dalam sistem sosial.
18

 

3. Menurut A.F Stoner dan R. Edward Freement “Peran” adalah pola-

polaan perilaku yang diharapkan dari seseorang dari individu dalam 

suatu unit sosial.
19

 

4. Menurut Abdulsyani peran adalah suatu perbuatan seseorang atau 

kelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankannya 

hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.
20

 

Bedasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

peran merupakan suatu tugas utama yang dilakukan individu maupun 

kelompok untuk mencapai suatu fungsi yang harus dijalankan serta setiap 

orang mempunyai bermacam-macam peran yang dia mainkan. 

2.  Peran 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 pekerjaan dalam rumah tangga.Ibu 

rumah tangga dapat diartikan sebagai wanita yang mengatur 

penyelenggaraan berbagai macam perkerjaan rumah tangga.
21

 

                                                                                                                                      
17

 Wibowo, Perilaku dalam Organisasi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 

169-170 
18

 Keith Davis, Jhon W. Newstrom, Perilaku dalam Organisasi, (Jakarta: Gelora Aksara 

Pratama),  h 51 
19

 James A.F Stoner dan Edward ferment. Manajemen, Penj Wihilmus Bakowatun dan 

Bejamin Mola ( Jakarta; international 1994).h. 20 
20

 Abdulsyani. Proses Kelompok dan Masalah Sosial (Jakarta ; fajar 2007).h. 94 
21

 Depertemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa), h. 226. 
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Menurut Kartono Ibu rumah tangga adalah wanita yang mayoritas 

waktunya digunakan untuk mengajarkan dan memelihara anak-anaknya 

dengan pola asuh yang baik dan benar. Karena sosok ibu rumah tangga 

yang berperan dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, 

menyapu, mengasuh, mendidik anak-anaknya dan sebagai salah satu 

kelopok dari peran sosial. Serta menjadi anggota masyarakat yang aktif 

dan harmonis dilingkungannya yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan 

seperti PKK,arisan, pengajian dan sebagainya
22

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan ibu rumah tangga merupakan  

istilah yang digunakan seorang wanita yang telah menikah serta 

menjalankan pekerjaan rumah, merawat anak-anaknya, sebagai seorang 

ibu rumah tangga sebagai wanita menikah yang bertanggung jawab atas 

rumah tangganya. 

Didalam buku Loekmann Sutrisno mengatakan bahwa perempuan 

dituntut untuk memiliki suatu sikap mandiri, disamping suatu kebebasan 

untuk mengembangkan dirinya sessuai dengan bakat yang dimilikinya, 

disuatu sisi perempuan dituntut untuk berperan semua aktor, tetapi disisi 

lain muncul pula tuntunan lain agar perempuan tidak melupakan kodrat 

mereka sebagai wanita.
23

 

Menurut Loekman Soetrisno, perempuan bekerja baik sebagai ibu 

rumah tangga maupun sebagai “bread winer” disamping suaminya. 

Perempuan pada golongan ini peranan ganda seorang perempuan telah 

mereka terima sebagai kodrat perempuan. Karena melihat tanpa bantuan 

mereka suami tidak dapat menghidupi keluarga mereka. Kemiskinan yang 

melanda keluarga mereka menyebabkan perempuan-perempuan dari 

golongan ini tidak dapat menyerahkan kelangsungan hidup keluarga 

mereka kepada suami mereka.
24

 

                                                 
22

 Kartono,K. Psikologi Wanita .(Bandung: Alumni Penerbit. 2006)h. 
23

 Loekman Soetrisno, Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan. (Yogyakarta: 

Kanisius,1997), h.62 
24

 Ibid Loekman Sutrisno. h 94 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perempuan 

adalah dimana perempuan mempunyai peran dalam kehidupan serta 

mempunyai kebebasan untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya. 

Perempuan adalah seorang wanita yang sudah menginjak masa 

dewasa. Dimana seorang  wanita ini mempunyai peran dalam kehidupan 

berumah tangga untuk mengatur segala urusan rumah tangga
25

. 

Peranan wanita dalam lingkungan keluarga sangat penting,oleh 

karena itu sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsinya,maka wanita 

dalam keluarga mempunyai peranan sebagai berikut
26

.  

a. Wanita sebagai istri 

Wanita tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga 

sebagai pendamping suami seperti sebelum menikah, sehingga dalam 

rumah tangga tetap terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sayang 

yang sejati. Wanita sebagai istri dituntut untuk setia pada suami agar 

dapat menjadi motivator kegiatan suami. 

b. Wanita sebagai ibu rumah tangga 

Sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab secara 

terus-menerus memperhatikan kesehatan rumah dan tata laksana rumah 

tangga, mengatur segala sesuatu didalam rumah tangga untuk 

meningkatkan mutu hidup. Keadaan rumah harus mencerminkan rasa 

nyaman, aman tentram, dan damai bagi seluruh anggota keluarga. 

c. Wanita sebagai Pendidik 

Ibu adalah wanita pendidik pertama dan utama dalam keluarga 

bagi putra-putrinya. Menanamkan rasa hormat, cinta kasih kepada 

Tuhan Yang Maha Esa serta kepada masyarakat dan orang tua. Pada 

lingkungan keluarga, peran ibu sangat menentukan perkembangan 

                                                 
25

 Yahya A.Muhaimin, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga  (Jakarta, 

Departemen pendidikan Nasional, 2000) h.1268 
26

 Suratiah dkk, Delima Wanita Antara Industri Rumah Tangga dan Aktifitas Domestik. 

(Yogyakarta: Aditya Media, 1999),h.44 
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anak yang tumbuh menjadi dewasa sebagai warga negara yang 

berkualitas dan pandai.   

d. Wanita sebagai pencari nafkah ( Tambahan Pokok ) 

Wanita sebagai pekerja yang mendatangkan pendapatan 

langsung bagi keluarga maupun bagi dirinya, yang bekerja di sector 

publik, baik di lingkungan desa maupun di luar desa. Umumnya 

mereka bekerja sebagai buruh tani, pedagang kecil-kecil, buruh 

industri dan kerajinan pegawai pemerintah dan swasta.Wanita masuk 

dalam dunia kerja secara umun, biasanya terdorong untuk mencari 

nafkah karena tuntungan ekonomi keluarga yang terus meningkat, dan 

tidak seimbang dengan pendapatan. Hal ini banyak terjadi pada lapisan 

masyarakat bawah, bisa kita lihat bahwa kontribusi wanita terhadap 

penghasilan keluarga dalam lapisan menengah kebawah sangat tinggi. 

Hal ini diperkuat oleh pandangan Ware dalam bukunya dilema wanita 

Antra Industri Rumah tangga dan aktifitas domestik yang mengatakan 

bahwa ada dua alasan pokok yang melatar belakangi keterlibatan 

wanita dalam bekerja adalah: 

1) Keharusan, dalam artian sebagai refleksi dari kondisi ekonomi 

rumah tangga yang rendah, sehingga bekerja dalan meningkatkan 

pendapatan ekonomi rumah tangga adalah sesuatu yang sangat 

penting. 

2) Memilih untuk bekerja sebagai refleksi dari kondisi sosial ekonomi 

pada tingkat menengak ke atas. Bekerja bukan semata-mata 

diorentasikan untuk mencari tambhan dana untuk ekonomi 

keluarga tapi merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri mencari 

wadah untuk sosialisasi. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran 

perempuan dalam lingkungan keluarga sangat penting sebab perempuan 

dapat melestarikan kesempatan untuk dapat berperan ganda, yakni sebagai 

ibu rumah tangga dan sekaligus “bread winer” bagi keluarganya. Indikator 

Peran Ibu Rumah Tangga sebagai berikut : 
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a. Ibu sebagai istri 

b. Ibu sebagai Ibu Rumah Tangga 

c. Ibu sebagai Pendidik 

d. Ibu sebagai Pecari Nafkah (Tambahan Pokok ) 

3. Ekonomi  

Ekonomi adalah ilmu yang pada dasarnya mempelajari tentang 

upaya manusia baik sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka 

melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi 

kebutuhan (yang pada dasarnya bersifat tidak terbatas) akan barang dan 

jasa.
27

 

Indikasi perkembangan ekonomi ada tiga yaitu sebagai berikut : 

1) Perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikkan pendapatan 

nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang. 

2) Para ekonomi kenaikan pendapatan nyata per kapita mungkin tak 

menaikan standard hidup ril masyarakat. 

3) Perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses dimana 

pendapatan nasional nyata per kapita naik dibarengi dengan penurunan 

kesejangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara 

keseluruhan.
28

 

Beberapa definisi dari para ahli tentang pengertian ekonomi antara 

lain yaitu : 

a. Menurut Sastradipoera, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani 

“Oikonomia”. Yang artinya manajemen urusan, rumah tangga, 

khususnya penyediaan dan adminitrasi pendapatan. Disini 

Sastradipoera lebih menegaskan pada persolan rumah tangga dan fokus 

pada masalah pendapatan. Dalam konteks ini tampak bahwa 

pendapatan menjadi bagian sentral dari peristilahan ekonomi.
29

 

                                                 
27

 Napirin, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Mikro dan Makra),( Yogyakarta: Penerbit BPFE,  

2000), h. 1 
28

 M.L. Jhingan. Ekonomi Pembangunan Dan Perancanaan.(Jakarta : 2010).h.5-7 
29

 Basuki Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia Tujuan Historis, dan Empiris, 

(Yogyakarta : Graha ilmu, 2014). h. 12 
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b. Ruenez mendefinisikan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari 

tingkah laku manusia dalam menghadapi kebutuhannya dengan saran-

sarannya yang terbatas yang mempunyai berbagai macam fungsi.
30

 

c. Marshall berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari 

usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya 

sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas bagian kehidupan manusia yang 

berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapat dan 

bagaimana pula ia mempergunakan pendapat itu. 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa  ekonomi 

merupakan suatu usaha seseorang, keluarga dan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan dan memperoleh pendapatan dengan alat 

pemenuhan berupa barang dan jasa sehingga dapat hidup sejahtera. Setiap 

keluarga mempunyai bermacam kebutuhan hidup sehari-hari yang harus 

dipenuhi dengan biaya yang berasal dari pendapatan keluarga.  

Masalah ekonomi, ada tiga masalah pokok yang menjadi kajian 

ilmu ekonomi diantaranya  

a) Produksi merupakan kegiatan untuk meningkatkan manfaat suatu 

barang untuk mengikatkan manfaat tersebut, diperlukan bahan-bahan 

yang disebut produksi. 

b) Distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan, pendapatan yang 

diterima masyarakat akan menciptakan daya beli yang akan meminta 

barang-barang yang diperlukan kebutuhan hidup mereka. 

c) Komsumsi adalah kegiatan menfaatkan barang-barang atau jasa dalam 

memenuhi kebutuhan hidup, barang-barang danjasa dalam memenuhi 

kebutuhan hidup tergantung dari pendapatan yang diperoleh.
31

 

                                                 
30

 Ahmad Muhammad al-Sissal, et.al, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, CV. 

(Pustaka Setia, 1999, Bandung, An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu, Kairo), h. 

10-11 
31

 Soeharto. Teori Mikro Ekonomi.(Yogyakarta: C.V. Andi Offest 2009).h.4-6 
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Pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari merupakan 

upaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi 

berbagai kebutuhan sehari-hari antara lain : 

1. Pendapatan  

Pendapatan Poerwadarminto Adalah hasil pencarian atau 

perolehan dari usaha dan bekerja.
32

 Pendapatan merupakan jumlah 

penghasilan yang diterima seseorang baik berupa uang atau barang 

yang merupakan hasil kerja dan usaha. 

2. Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. 

Setiap manusia membutuhkan pendidikan, baik pendidikan formal 

maupun non informal. Dengan adanya pendidikan maka manusia akan 

mempunyai wawasan yang luas dan pola piker yang maju. Tingkat 

pendidikan mempengaruhi kesempatan bagi manusia untuk memilih 

jenis pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi 

pendidikan yang dimiliki masyarakat, maka semakin tinggi pula 

pendapatan serta status sosial pada masyarakat tersebut.
33

 Pendidikan 

bagi anak juga sangat penting dalam kehidupan suatu keluarga. 

Pendidikan anak tidak hanya mencangkup pendidikan yang diberikan 

oleh kedua orang tua, tetapi juga pendidikan formal yang harus 

terpenuhi. Jika pendidikan pada anak terpenuhi dengan baik maka itu 

merupakan salah satu ciri tercapainya keluarga yang sejahtera. 

3. Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Sandang dan Papan 

Menurut Kuswardinah, pencapaian ketahan pangan dapat 

dilihat dari ketersediaan kosumsi gizi. Pakaian dan rumah merupakan 

sarana untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial psikologis 

keluarga dan anggotanya. Kualitas dan Kuantitas dalam pemilihan 

                                                 
32

 Poerwadarminto, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia.(Jakarta: Balai Pustaka 

2002)h. 228 
33

 Khairuddin, H. Sosiologi Keluarga.( Yogyakarta: Liberty 2002). h. 32 
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sandang dan papan akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan 

keluarga. 

4. Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan 

Kesehatan setiap anggota keluarga merupakan syarat penting 

untuk dapat bekerja secara produktif, sehingga menghasilkan 

pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Kesehatan keluarga tidak dapat dipisahkan dengan ketahanan pangan 

keluarga. Keduanya saling beerhubungan dan saling mempengaruhi 

satu sama lain. Kesehatan keluarga juga dipengaruhi oleh faktor lain.. 

seperti pelayanan kesehatan dan perubahan lingkungan. 

Kebutuhan manusia dapat dibedakan dalam beberapa macam, 

antara lain : 

a. Kebutuhan menurut tingkatan atau intensitasnya terbagi atas 3 macam 

yaitu : 

1) Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus wajib terpenuhi, 

artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia 

akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Contoh : sandang, 

pangan, papan. 

2) Kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan yang pemenuhannya 

setelah kebutuhan primer terpenuhi, namun tetap harus dipenuhi, 

agar kehidupan manusia berjalan dengan baik. Contoh : hiburan, 

rekreasi,  

3) Kebutuhan tersier, adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah 

kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contoh : mobil, sepeda, 

handphone, dan lain-lain. 

b. Kebutuhan menurut waktunya. 

1) Kebutuhan sekarang, adalah kebutuhan yang pemenuhannya tidak 

bisa ditunda-tunda lagi atau kebutuhan yang harus di penuhi. 

Contoh : makan, minum, sandang, tempat tinggal, dan obat-obatan. 

2) Kebutuhan yang akan datang atau masa depan, adalah kebutuhan 

yang pemenuhannya dapat ditunda, tetapi harus dipikirkan mulai 

sekarang. Contoh : tabungan. 
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3) Kebutuhan tidak terduga, adalah kebutuhan yang disebabkan 

sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Contohnya : konsultasi 

kesehatan. 

c. Kebutuhan menurut sifatnya. 

1) Kebutuhan jasmani, adalah kebutuhan yang diperlukan untuk 

pemenuhan fisik yang bersifat kebendaan. Contoh : makanan, 

pakaian, olahrga. 

2) Kebutuhan rohani, adalah kebutuhan yang diperlukan untuk 

pemenuhan jiwa atau rohani. Contoh : beribadah, keseniaan. 

d. Kebutuhan menurut subjeknya. 

1) Kebutuhan individu, adalah kebutuhan yang hanya diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan seorang saja. Contoh : kebutuhan 

petani waktu berkerja berbeda dengan kebutuhan seorang dokter. 

2) Kebutuhan sosial, adalah kebutuhan yang diperlukan untuk 

memenuhi kepentingan bersama. Contoh : rumah sakit, jembatan, 

gedung sekolah. 

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa kebutuhan 

manusia dapat dibedakan 4 macam diantaranya adalah. 1.Kebutuhan 

menurut tingkatan terbagi atas tiga macam yaitu kebutuhan primer, 

sekunder tersier. 2. Kebutuhan menurut waktunya terbagi atas tiga 

macam yaitu kebutuhan sekarang, yang akan datang atau masa depn 

dan kebutuhan tidak terduga. 3. Kebutuhan menurut sifatnya terbagi 

atas 2 macam yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. 4. 

Kebutuhan menurut sabjeknya terbagi atas dua yaitu kebutuhan 

individu dan kebutuhan sosial. 

4. Ekonomi Keluarga 

Keluarga adalah didasarkan atas ikatan perkawainan 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.
34

 

                                                 
34

 Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 

2002) h. 122 
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Dalam suatu keluarga terdapat anggota keluarga, yang pada 

umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Masing-masing anggota 

keluarga mempunyai kewajiban yang berbeda-beda. Untuk membina 

keluarga yang bahagia maka semua anggota keluarga harus menunaikan 

hak dan kewajibannya. Hak harus diterima, sedangkan kewajiban harus 

ditunaikan, jika ada seorang anggota keluarga tidak menunaikan tugasnya 

atau tidak menempati fungsinya, maka keselamatan keluarga akan 

terancam. 

Ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia 

dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas- aktivitas 

yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan 

dan kebahagiaan bagi kehidupannya. 

Dalam ekonomi dijelaskan bahwa “Unsur-unsur yang ada dalam 

ekonomi keluarga adalah penghasilan, pengeluaran dan cara mengatur 

ekonomi keluarga”.Penghasilan keluarga merupakan sumber untuk 

memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang dapat diperoleh dari berbagai 

sumber antara lain. 

1) Wiraswasta sebagai pedagang, pengusaha 

2) Bekerja di Industri/ pabrik sebagai pegawai, pegawai negeri, pengawai 

swasta atau buruh. 

3)  Penghasilan dari tanah atau sawah, kebun atau rumah atau tempat 

tinggal. 

Jadi dapat disimpulkan ekonomi keluarga adalah suatu kajian 

tetang manusia  dalam memenuhi kebutuhannya melalui aktifitas yang 

dilakukan dalam keluarga. 

Slameto dalam bukunya “Belajar dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya” mengatakan bahwa ekonomi keluarga yang rendah 

akan berdampak negative terhadap peniingkatan pendidikan anak antara 

lain: 

a) Kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi, akibatnya kesehatan anak 

terganggu sehingga belajar anak juga terganggu. 
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b) Rendahnya ekonomi keluarga kesejahteraan keluarga kurang, 

kesehatan keluarga kurang terjamin dan kebutuhan keluarga terbatas. 

c) Rendahnya ekonomi keluarga berpengaruh pada pemenuhan 

perlengkapan belajar anak. Misalnya pembelian buku paket dan 

perlengkapan sekolah maupun dilingkungan keluarga. 

d) Ekonomi keluarga yang rendah juga berpengaruh pada kelanjutan 

pendidikan anak terbengkalai da nada yang sampai putus sekolah. 

Ekonomi keluarga yang tinggi juga memberi dampak positif 

terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak antara lain : 

a. Semakin tinggi tingkat ekonomi keluarga semakin mudah baginya 

melengkapi kebutuhannya baik dilingkungan sekolah maupun 

dilingkungan rumah, terutama biaya pendidikan. 

b. Terpenuhinya kebutuhan keluarga, kemakmuran dan kesejahteraan 

keluarga. 

c. Keluarga yang memiliki eknomi yang tinggi bisa melanjutkan 

pendidikan anak kejengjang yang lebih tinggi. 

d. Dengan ekonomi yang tinggi semua kebutuhan akan tercapainya 

kemakmuran keluarga dan kesejateraan keluarga dalam rumah 

tangga.
35

  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan ekonomi kelurga adalah 

suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui 

aktivitas-akitivitas yang dilakukan oleh seseorang.  Dengan indikator : 

a. Pendapatan 

b. Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan 

c. Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Sandang,dan Papan 

d. Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan 

 

 

                                                 
35

 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta : Rineka cipta. 

1991.)h.68 
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B. Kajian Terdahulu 

Untuk mengetahui keaslian yang akan dihasilkan penelitian ini, maka 

perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang fokus 

perhatiannya berkaitan dengan penelitian ini di antara lain adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Risya Fandriza, Fakultas syariah. 2012 

“Peranan istri dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Menurut 

Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Kepulan Riau).” Metode penelitian 

yang digunakan metode lapangan dengan terjun ke masyarakat. 

Pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi, dokumentasi 

serta analisis secara deskritif kualitatf. Hasil dari penelitan ini adalah 

bahwa pembagian jam kerja karyawan perempuan di rumah tangga yaitu 

pulang bekerja, pendapatan yang diterima istri dapat membantu 

meningkatkan ekonomi rumah tangga serta islam tidak melarang para istri 

untuk bekerja dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga sesuai dengan 

dalil - dalil dan hukum syar’I yang membenarkannya. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Warni, Fakultas syariah .2011 

“Peranan Ibu Rumah Tangga dalam Usaha Kerupuk Tepung di Desa 

Penyasawan Kecamatan Kampar”. Metode penelitian yang digunakan 

metode lapangan dengan terjun ke masyarakat. Pengumpulan data yang 

digunakan wawancara, observasi, dokumentasi seta analisis secara 

deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peranan ibu 

rumah tangga dalam usaha kerupuk telah menjadikan usaha untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan dalam tinjauan ekonomi 

islam, usaha kerupuk tepung yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga ini 

sudah sesuai dengan ajaran islam. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Malisa, Fakultas Syariah, 2015. 

Tentang “Peranan Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Ekonomi 

Keluarga di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi kahsus pada usaaha 

pedagang sembako kedai rumahan di Kelurahan Sidomulyo Timur 

Kecamatan Marpoyan Damai)”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang membuka 

usaha sembako kedai rumahan dikelurahan marpoyan damai kota 
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pekanbaru yang berjumlah 23 orang dan 5 orang laki-laki yang belum 

mempunyai istri. Karena jumlah populasinya sedikit maka dijadikan 

subyek. Pengumpulan data yang digunakan dengan angket, observasi, 

wawancara. Analisa yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwa peran ibu rumah tangga pada suatu sisi 

menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pedagang 

sembako  kedai rumahan. Dalam usaha menjalan kedua peran ini, terutama 

usaha keluarga dalam penelitian ini telah meningkatkan ekonomi keluarga 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan. Dari pandang islam mengenai istri 

yang turut serta membantu suaminya dibolehkan dengan alasan 

dikarenakan darurat atau keterpaksaan dalam memenuhi ekonomi. 

Dari ketiga penelitian diatas, penelitian  Risya Fandriza lebih fokus 

Peranan istri dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Menurut 

Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Kepulan Riau). Sukma Warni, lebih 

fokus Peranan Ibu Rumah Tangga dalam Usaha Kerupuk Tepung di Desa 

Penyasawan Kecamatan Kampar. Sedangkan penelitian Ade Malisa, 

Peranan Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di 

Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi kahsus pada usaaha pedagang 

sembako kedai rumahan di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan 

Marpoyan Damai. Sementara penelitian Penulis lebih fokus Hubungan 

Peran Ibu Rumah Tangga terhadap Ekonomi Keluarga di Desa Rantau 

Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Ibu 

yang bekerja Sebagai Petani Padi. 

 

C. Defenisi Konseptual dan Operasional 

1. Defenisi Konseptual 

Defenisi konseptual adalah penarikan batasan yang mejelaskan 

suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Defenisi konsep bertujuan 

untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar 

dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari 

salah pengertian yang dapat menghamburkan tujuan penelitian.
36

 

                                                 
36

Ulber, Silalahi. Metode  Penelitian Sosial. (Bandung : PT. Refika Aditama 2009). h: 

112 
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Untuk lebih mengetahui pengertian mengenai konsep-konsep yang 

akan digunakan, maka peneliti membatasi konsep yang digunakan sebagai 

berikut : 

a. Peran adalah suatu konsep perkiraan tentang yang diharapkan dari 

seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat 

pribadi individu itu dari pada posisinya. 

b. Ekonomi adalah semua hal yang menyangkut hal-hal yang 

berhubungan dengan perkehidupan dalam rumah tangga. 

2. Defenisi Operasional 

Defenisi operasional adalah langkah lanjutan dari perumusan 

defenisi konsep. Perumusan operasional ditujukan dalam upaya 

transformasi konsep dalam  dunia nyata sehingga konsep-konsep 

penelitian dapat diobservasi.Operasionalisasi konsep berarti menjadikan 

konsep yang semula bersifat statis menjadi dinamis.
37

 Selanjutnya penulis 

merumuskan konsep operasional sebagai tolak ukur atau indikator dalam 

penelitian. 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Peran Ibu Rumah 

Tangga, sedangkan veriabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah  Ekonomi 

Keluarga. 

1. Peran Ibu Rumah Tangga (Variabel X ) 

a. Ibu sebagai istri 

b. Ibu sebagai Ibu Rumah Tangga 

c. Ibu sebagai Pendidik 

d. Ibu sebagai Pecari Nafkah (Tambahan Pokok ) 

2.  Ekonomi Keluarga (Variabel Y) 

a. Pendapatan 

b. Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan 

c. Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Sandang,dan Papan 

d. Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan 

                                                 
37

Sondang P, Siagian. Statistika Deskriptif Untuk Penelitian.  (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada 2011). h. 141 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai bukti melalui data yang terkumpul pengujian 

hipotesis dapat dilihat dari taraf probabilitas signifikan yang ada (P value) 

yang merupakan hasil perbandingan r hitung lebih besar (≥) dari r tabel maka 

dapat disimpulkan adanya hubungan signifikan antara kedua variabel dan 

sebaliknya pengolahan data kuesioner dilakukan dengan menggunakan SPSS 

versi 17.0 rumusan hipotesis nol (HO) dan hipotesis alternative (Ha) 

Berdasarkan identifikasi fenomena, rumusan masalah, kajian teori, 

sebagaimana  telah diuraikan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

Ha :  Terdapat hubungan peran ibu rumah tangga terhadap ekonomi 

keluarga. 

Ho : Tidak terdapat hubungan peran ibu rumah tangga terhadap ekonomi 

keluarga. 

Kaidah pengujjian signifikasi : 

a. Jika rhitung  ≥ rtabel,  Maka Ho ditolak artinya signifikan 

b. Jika rhitung ≤ rtabel ,Maka Ho diterima artinya tidak signifikan dengan taraf 

signifikan :  ̅ = 5% atau 0,05. 

 


