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ABSTRAK 

 

Roy Hanah Mardhotillah (2017): Motivasi Kepala Keluarga Difabel Dalam 

Meningkatkan Perekonomian Keluarga 

Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Islam (Studi 

Kasus Kecamatan Bangkinang Kota) 

Latar belakang penelitian ini adalah kebanyakan orang yang mau bekerja 

jika tidak mempunyai hambatan dalam melakukan pekerjaanya. Tapi, beda 

dengan difabel di Kecamatan Bangkinang Kota, mereka mau bekerja dan tidak 

memanfaatkan kondisi kecacatannya dengan meminta-minta kepada orang lain 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumusan Masalah dalam penelitian ini 

adalah; (1) Bagaimana Motivasi Kepala Keluarga Difabel dalam Meningkatkan 

Perekonomian Keluarga, (2) Apakah motivasi yang dimiliki kepala keluarga 

difabel ini dapat meningkatkan pendapatan keluarga, (3) Bagaimana Pandangan 

Ekonomi Syariah terhadap Motivasi Kepala Keluarga Difabel dalam 

Meningkatkan Perekonomian Keluarga.  

 Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research). Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah 

Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh  kepala keluarga difabel yang ada di kecamatan Bangkinang Kota 

yang berjumlah 50orang, Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive 

Sampling yaitu mengambil sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, 

dengan jumlah sampel 31 orang. Analisa data yang penulis gunakan adalah 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu dimana setelah data terkumpul kemudian 

dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian. 

  Hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Motivasi 

kepala keluarga difabel di Kecamatan Bangkinang Kota ada yang berasal dari 

faktor internal yaitu faktor diri mereka sendiri, dan ada juga berasal dari faktor 

eksternal yaitu faktor luar yang dapat memotivasi kepala keluarga difabel dalam 

bekerja meningkatkan perekonomian keluarga. Adapun motivasi yang berasal dari 

dalam diri mereka sendiri terlihat beberapa indikator yang memiliki persentase 

tinggi pada jawaban responden dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga. 

Persentese untuk indikator variabel motivasi terlihat yang paling tinggi adalah; 1) 

Keinginan untuk dapat menghidupi keluarga dengan layak (93,55%). 2) 

Keinginan untuk dapat sepeda motor sendiri 90,32%. 3) Keinginan memiliki 

rumah sendiri 87,10%. 4) kondisi lingkungan kerja yang nyaman (70,97%). 5) 

Keinginan untuk meningkatkan pendapatan 54,84. Kemudian motivasi yang 

berasal dari luar diri kepala keluarga difabel yang memiliki persentase yang paling 

kuat dalam memotivasi  kepala keluarga difabel untuk meningkatkan 

perekonomian keluarga adalah Status dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga 

74,19%. Kemudian perekonomian keluarga pada kepala keluarga difabel 

kecamatan Bangkinang Kota dapat meningkat dengan adanya motivasi yang 

dimiliki oleh kepala keluarga difabel tersebut. Ini dibuktikan dengan tingginya 
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persentase pada indikator variabel peningkatan ekonomi keluarga seperti, 

peningkatan pendapatan 83,87%, terpenuhinya kebutuhan dasar rumah tangga 

80,65%, jaminan pendidikan anak 83,78%, jaminan kesehatan seluruh anggota 

keluarga dengan persentase 100%, dan kemampuan seving (menabung) 87,10%. 

Adapun tinjauan aspek Ekonomi Syariah terhadap  motivasi kepala keluarga 

difabel dalam meningkatkan perekonomian keluarga, menunjukkan bahwa tidak 

terdapat motivasi yang bertentangan dengan syariah Islam dan sudah sesuai 

dengan ekonomi syariah. Diantara usaha-usaha bapak difabel tersebut tidak ada 

usaha yang menyimpang dari syariat islam. 
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