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MOTTO

َصيباا
ع هك ْام ا َعهَىا ابَ ْعطا اۚا ا ِن ِهر َجا ِا
م ا َّا
ع َا
ََ َ ا
َّ َل احَخ َ َمىَّ ُْا ا َما اف
َ ّللا هابِ ِاً ابَ ْع
ِ ل او
ها
ّللاَ ا ِم ْا
سبْهَا اۚا ا ََا ْسأَنهُا ا َّا
س ِا
َ ََصيبا ا ِم َّما اا ْكخ
ِ اء او
َ سبهُا اۚا ا ََ ِن ِهى
َ َِم َّما اا ْكخ
ش ْيءاا َع ِهي ًما
َ ما
ّللاَا َكانَاا ِب هك ِا
نا َّا
ع ِه ِاًاۚااإِ َّا
ْ َف
Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah
kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.
(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang
mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari
apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.” (QS. An-Nisa ayat 32)
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ABSTRAK
Skripsi yang berjudul “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di
Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin” bertujuan untuk
mengetahui kondisi perekonomian keluarga rumah tangga di Desa Lubuk Bumbun Kec Margo
Tabir Kab Merangin dan untuk mengetahui mengetahui padangan Islam terhadap Ibu Rumah
Tangga yang berusaha sembako untuk meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Lubuk Bumbun
Kec Margo Tabir Kab Merangin.
Teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan penelitian lapangan
secara langsung oleh peneliti sendiri. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif kualitatif
adalah penelitian yang bermaksud memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan,
atau gejala-gejala lainnya.
Kondisi perekonomian keluarga rumah tangga di Desa Lubuk Bumbun saat ini sangat
memprihatinkan, hal ini dikarenakan masyarakat di Desa Lubuk Bumbun umumnya merupakan
petani karet sedangkan harga karet masih murah dan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan
rumah tangga. Padangan Islam terhadap Ibu Rumah Tangga yang berusaha sembako untuk
meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Lubuk Bumbun cukup baik, karena Ibu Rumah Tangga
yang berusaha sembako menggunakan jilbab dan baju kurung serta menggunakan kain sarung
pada bawahannya. Peran Ibu Rumah Tangga yang berusaha sembako dalam meningkatkan
ekonomi keluarga di Desa Lubuk Bumbun dilakukan dengan sangat baik disaat suami mereka
tidak mampu mememuhi kebutuhan rumah tangga akibat terpuruknya harga karet saat ini.
Kata kunci :

IRT, meningkat ekonomi keluarga.

vi

ABSTRACT
The thesis entitled "The Role of Housewives in Improving Family Economy in Lubuk
Bumbun Village Margo Tabir District Merangin District" aims to determine the economic
conditions of household families in Lubuk Bumbun Village Margo Tabir District Merangin
District and to find out the views of Islam towards Housewives who striving for food to improve
the family economy in the village of Lubuk Bumbun, Margo Tabir, Merangin District
Data collection techniques using qualitative methods, namely the approach of field research
directly by the researchers themselves. According to Soerjono Soekanto, qualitative descriptive
research is research that aims to provide as accurate data as possible about humans, circumstances,
or other symptoms
The economic condition of household families in Lubuk Bumbun Village is currently very
alarming, this is because the people in Lubuk Bumbun Village are generally rubber farmers while
rubber prices are still cheap and unable to meet household needs. Islamic views on Housewives
who try to make food to improve the family economy in Lubuk Bumbun Village are quite good,
because Housewives who try to make food use hijab and clothes brackets and use sarong on their
subordinates. The role of housewives who are trying to make basic food in improving the family
economy in Lubuk Bumbun Village is done very well when their husbands are unable to meet
household needs due to the current decline in rubber prices.
Keywords: IRT, increased family economy
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT untuk
hambanya dengan perantara nabi Muhammad SAW. Yang lengkap berisi
petunjuk dan pelajaran untuk pegangan hidup agar berbahagia dunia dan
akhirat.Agama Islam tidak menghinakan kaum wanita sebagaimana yang
disebut di atas ini, tidak pula memanjakan dan tidak pula mempersamakan
antara pria dan wanita, Tetapi agama Islam menghormati kaum wanita dan
mengangkat kepada derajat yang tinggi.
Pada masa jahilliyah posisi dan peran wanita sangat direndahkan. Bila
seorang wanita melahirkan seorang anak perempuan, maka anak tersebut
segera dikuburkan hidup-hidup. Mendapatkan anak perempuan di zaman itu
merupakan aib besar bagi kedua orang tuanya. Konon Umar Bin Khattab pun,
sebelum memeluk agama Islam, pernah menguburkan bayinya secara hiduphidup Di zaman Yunani kuno, wanita juga dilarang membelanjakan harta
sendiri.1
Islam menjunjung tinggi derajat wanita untuk menjaga kesucian serta
ketinggian derajat dan martabat kaum wanita, maka dalam kehidupan seharihari Islam memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita.
Semuanya itu untuk kebaikan wanita, agar tidak menyimpang dari apa yang
telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa
1

Salim Hadiyah, Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya Cet. Ke -2, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 1994), h. 10.

1

2

Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim terhadap seluruh hamba-hambaNya.Secara khusus Allah SWT menetapkan pembagian kerja dalam memenuhi
kebutuhan keluarga bersamaan dengan itu.Allah telah memberikan masingmasing pihak dengan kodrat tertentu yang berbeda satu dengan yang lainnya
dan persiapan yang layak, sehingga memungkinkan masing-masing pihak
optimal dalam menunaikan tanggung jawabnya. Dengan cara inilah terwujud
keseimbangan antara tugas dan kodrat-kodrat atau fitrah manusia.
Posisi wanita dalam Islam, pada dasarnya sejajar dengan kaum laki-laki
dalam berbagai masalah kehidupan. Sesuai dengan kodrat masing-masing.
Tugas dan tanggung jawab kaum wanita dalam urusan rumah tangga, misalnya
terutama peran seorang istri sebagai pimpinan keluarga. Pada zaman sekarang
tidak sedikit para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk menutupi
kebutuhan hidup keluarga. Namun harus di ingat bahwa si istri jangan sampai
membangkit-bangkit kan hasil usahanya dan mengecilkan peran suami.
Berbeda sekiranya mendapat penghasilan yang memadai, sedangkan nafkah
keluarganya diabaikan seperti menghabiskan uang untuk berfoya-foya dan
berjudi. Dalam persoalan ini istri berhak menuntut nafkah sebagaimana
layaknya.2
Menurut Abdul A‟la al-Maududi dalam bukunya, al-Hijab, al-Maududi
menerangkan bahwa peranan wanita dalam Islam adalah menjadi seorang ibu
rumah tangga. Oleh karena itu, jika suami termasuk orang yang mampu bekerja
dan berusaha, kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga. Wanita
2

Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet.
Ke- 1, h. 215.
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adalah pemimpin dalam mengatur urusan rumah tangganya, dan akan diminta
pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.
Di zaman sekarang ini, banyak wanita muslimah yang ikut berperan aktif
dalam berbagai sektor kehidupan manusia, baik dalam bidang politik, ekonomi,
sosial, olahraga, ketentaraan maupun bidang-bidang lainnya seperti usaha
sembako.3
Dengan perkembangan zaman tertentu saja peran wanita sebagai peran
ibu rumah tangga dan bekerja di luar rumah diseimbangkan, terlebih lagi
dengan kondisi ekonomi yang sekarang membuat kita tidak bisa menutup mata
bahwa kadang-kadang istri pun dituntut untuk mampu juga berperan sebagai
pencari nafkah.4
Usaha dagang merupakan usaha yang kegiatannya membeli barang dan
menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut
terlebih dahulu. Barang yang dijual dapat berupa bahan baku, barang setengah
jadi, atau barang jadi. Barang yang dijual dapat pula berupa hasil pertanian,
perkebunan, atau industri.5
Ada sebuah hadits Ibnu Hibban yang dijadikan sebagai motivasi untuk
berbisnis atau menjadi pedagang.

ِاراة
َ قافِاياانخِ َج
ِ َار
ِ حِ ْس َعتهاأ َ ْعش
ِ اانر ْز
Artinya: “Sembilan dari sepuluh pintu rejeki ada dalam perdagangan

3

Yusuf Al-qardawi, Reposisi Islam, Almawardi Prima, (Jakarta: 1999), Cet. Ke-1, h. 148.
Euis Amelia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Wali Press,
2009), Cet. Ke-1, h. 353.
5
Alam , Ekonomi, (Jakarta: Esis, 2007), h. 3.
4

4

Perhatikanlah bagaimana di dalam kitab-Nya, Allah membuka jalan-jalan
untuk mencari harta, dengan cara-cara yang sesuai dengan kehormatan dan
agama. Allah telah menerangi jalan di dalam hal tersebut. Dia berfirman,

ع ِم اهللاِا
ْ َامه اف
ِ َعي
ِ اَا ْبخَغهُا
َّ ج اان
ِ صالَة ه افَا ْوخَش هِرَا افِي ااْأل َ ْر
ِ فَإِذَا اقه
َ ض
يراانَّعَهَّ هك ْماح ه ْف ِه هحُنَ ا
ً ََِاذْ هك هرَااهللاَا َكث
Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumu‟ah/62: 10).

Salah satu usaha dagang yang berkembang saat ini adalah usaha
sembako. Usaha sembako ini tidak hanya berada di pasar, melainkan juga
berada di toko rumah masyarakat . Usaha sembako baik itu sebagai usaha
pokok maupun usaha kecil-kecilan untuk menambah perekonomian keluarga,
usaha ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh ibu rumah tangga
yang bergerak di perdagangan. Usaha ini dapat membantu meningkatkan
kebutuhan keluarga di Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir
Kabupaten Merangin.
Desa Lubuk Bumbun merupakan salah satu desa yang terdapat di
Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, meskipun sebagian besar
masyarakat berprofesi sebagai petani karet, namun tidak sedikit masyarakat di
sini yang berpenghasilan dari mengelola usaha kecil salah satunya adalah usaha
sembako. Usaha ini dilakukan oleh para ibu rumah tangga yang ingin
membantu suami mereka dalam mencari nafkah. Kondisi ini dapat dipahami
karena harga karet dan sawit yang masih murah sehingga harga tersebut
dibawah layak dan tidak mencukupi bagi kebutuhan keluarga. Dimana harga
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karet saat ini berada pada kisaran Rp. 650.000,- hingga Rp. 800.000,- per pikul
(kuintal /100 kg), sedangkan produksi rata-rata rumah tangga hanya mampu 12 kuintal perbulan , artinya setiap KK hanya mampu menghasilkan uang Rp.
1.000.000,- hingga 1.500.000,- perbulan dengan kondisi harga kebutuhan yang
sangat tinggi sekarang tentunya tidak mencukupi.
Sudah bertahun-tahun jika dirunut semenjak 4 hingga 5 tahun belakangan
khususnya semenjak tahun 2013 harga karet tidak pernah mengalami kenaikan
harga lagi. Bahkan cenderung turun alias semakin anjlok. Fakta ini setidaknya
meembuat petani semakin menjerit. Keadaan ini tentunya menjadi sebuah
dilema sekaligus tangis derita para petani karet di Desa Lubuk Bumbun yang
menggantungkan hidupnya dari hasil karet. Hal ini sebagaimana terlihat pada
rata-rata pendapatan keluarga petani karet di Desa Lubuk Bumbun seperti pada
tabel berikut:
Tabel 1.
Rata-rata Pendapatan petani karet
No
1
2
3
4

Kriteria Pendapatan Keluarga
Ayah pekerja tunggal
Ayah dan Ibu Bekerja
Ayah buruh tani
Ayah dan Ibu buruh tani

Pendapatan Perbulan
Rp. 1.400.000,Rp. 2.100.000,Rp. 1.100.000,Rp. 1.500.000,-

Tabel di atas menujukan bahwa pendapatan keluarga masih jauh dari
cukup jika dibandingkan dengan tingginya harga barang kebutuhan sehari-hari
dan banyaknya jenis pengeluaraan saat ini. Diperparah dengan kenaikan harga
BBM dan tarif dasar listrik yang tentunya akan menambah besaran pengeluaran
tani. Tabel di atas juga menggambarkan perbedaan pendapatan bagi mereka

6

yang menyadap (motong) kebun sendiri maupun mereka yang sebagai buruh
tani atau mereka menyadap (motong) kebun orang lain.
Dengan kondisi harga karet yang masih murah sehingga membuat
ekonomi masyarakat belum pulih, melihat berbagai peluang yang ada, maka
terdapat beberapa Ibu rumah tanggga di Desa Lubuk Bumbun Kec Margo
Tabir

Kab

Merangin

membuka

usaha

berjualan

sembako

dengan

memanfaatkan ruangan tamu yang tidak digunakan, yang lama kelamaan usaha
tersebut berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian keluarga.
Alasan penelitian didasari pertimbangan bahwa terjadi peningkatan peran
serta perempuan dalam pembangunan melalui perekonomian keluarga hal ini
terlihat dari ada usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga di Dusun
Lubuk Bumbum. Ibu rumah tangga di Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo
Tabir Kabupaten merangin, memiliki tugas rangkap selain mengurus rumah
tangga juga berperan mencari nafkah diantaranya dengan melakukan usaha
sembako. Hal ini menggambarkan besarnya peran Ibu Rumah Tangga di
daerah tersebut dalam mencari pendapatan bagi keluarga khususnya dari usaha
sembako yang dilakukan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Lubuk Bumbun
terdapat berbagai usaha yang dilakukan ibu rumah tangga, sebagaimana terlihat
pada tabel berikut:
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Tabel 2.
Usaha Ibu Rumah Tangga
NO
1
2
3
4
5

Jenis Usaha
Pedagang Sayur
Toko Manisan/Sembako
Toko Pakaian
Toko Bangunan
Konter
Total
Sumber : Kantor Desa Lubuk Bumbun, 2019

Jumlah
10
30
6
1
5
52

Berdasarkan pengamatan dan wawancara pendahuluan,peneliti Ibrahim
Sekretaris Desa mengetahui bahwa permasalahan yang di temui di lokasi
penelitian diantaranya adalah kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh
pemerintah maupun pihak swasta dalam mendorong kemampuan wirausaha ibu
rumah tangga tersebut, sehingga terkesan bahwa usaha sembako dilakukan
secara konvensional tanpa adanya pengelolaan yang baik, hal ini terlihat dari
tidak adanya pemisahan antara modal dan untung, serta tidak adanya
perhitungan yang jelas ketika anggota keluarga mengambil barang di toko
sembako tersebut.6
Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh apa usaha
sembako yang dilakukan oleh ibu rumah tangga mampu meningkatkan
ekonomi keluarga. Penelitian ini penulis lakukan di Desa Lubuk Bumbun yang
akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: “Peran Ibu
Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Lubuk
Bumbun Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.

66

Wawancara dengan Ibu Najmi Laila selaku Pedagang Sembako di Desa Lubuk Bumbun,
tanggal 02 Februari 2019
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B. Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang
dipersoalkan maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti, maka
penulis membatasi masalah penelitian ini pada Peran Ibu Rumah Tangga Usaha
Sembako di Desa Lubuk Bumbun Kec Margo Tabir Kab Merangin dalam
Meningkatkan Perekonomian Keluarga.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah yang dihadapi oleh kaum
wanita adalah disamping melakukan pekerjaan rumah tangga kaum wanita juga
harus membantu mencari nafkah dengan usaha sembako. Dari uraian diatas
maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana kondisi perekonomian keluarga rumah tangga di Desa Lubuk
Bumbun Kec Margo Tabir Kab Merangin?
2. Bagaimana dampak perekonomian keluarga setelah ibu rumah tangga
berusaha sembako di Desa Lubuk Bumbun Kec Margo Tabir Kab
Merangin?
3. Bagaimana peran ibu rumah tangga yang berusaha sembako dalam
meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Lubuk Bumbun Kec Margo Tabir
Kab Merangin?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui kondisi perekonomian keluarga rumah tangga di Desa
Lubuk Bumbun Kec Margo Tabir Kab Merangin.
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b. Untuk mengetahui dampak perekonomian keluarga setelah ibu rumah
tangga berusaha sembako di Desa Lubuk Bumbun Kec Margo Tabir Kab
Merangin.
c. Untuk mengetahui Peran Ibu Rumah Tangga yang berusaha sembako
dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Lubuk Bumbun Kec
Margo Tabir Kab Merangin.
2. Kegunaan Penelitian
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual tentang
pemikiran Ekonomi Islam dan kaitannya dalam kehidupan masyarakat di
Desa Lubuk Bumbun Kec Margo Tabir Kab Merangin.
b. Sebagai bahan masukan dan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.
c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program
S1 pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori
1. Peran Wanita
Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan
(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan
kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan7 Menurut komarudin
peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh
seorang manajemen. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai status.

7

Dspac.Widyatama.ac.id/bistream/10364/bab2a.
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Bagian suatu fungsi seseorang dalam suatu kelompok atau peranan serta
pencapaian tujuan setiap variabel hubungan sebab akibat.8
Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian
dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran
mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab-akibat.
Dewasa ini terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya
di masyarakat, dimana apa yang sesungguhnya gender,karena pada dasarnya
kontruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan
biologis atau ketentuan Tuhan. Justru sebagian besar yang dewasa ini sering
dianggap atau dinamakan sebagai “kodrat wanita” adalah kontruksi sosial
dan kultur atau gender. Misalnya saja sering diungkapkan bahwa mendidik
anak, merawat dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga
adalah kontruksi kultur dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena, boleh
jadi urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga bisa
dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu pekerjaan itu bisa
dipertukarkan dan tidak bersifat universal, yang disebut “kodrat wanita”
atau “takdir Tuhan atas wanita” dalam kasus mendidik anak dan mengatur
kebersihan rumah tangga, sesungguhnya adalah gender.9
2. Peran Istri di Rumah Tangga
Di Indonesia, tugas ibu rumah tangga atau istri yang “dibakukan”
terdiri dari lima komponen aktivitas. Pertama, melayani suami yang
8

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 243
Mansour Fakih, Analisis Gender dan Tranformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1996), h. 11.
9
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perinciannya terdiri dari: menyiapkan pakaian suami siap pakai, kaos dalam,
kaos kaki, baju, celana, sepatu yang telah disemir, sapu tangan dan aksesoris
lainnya. Kewajiban melayani suami yang tak kalah pentingnya adalah
melayaninya untuk berhubungan dimana pun dan kapan pun suami
menginginkannya. Tidak ada kata penolakkan yang boleh diucapkan oleh
istri karena mereka bersekukuh memegang hadis yang artinya “Apabila istri
menolak ajakan suaminya (untuk bersenggama) maka dia akan dilaknat oleh
malaikat sampai subuh”.
Kedua, mengasuh dan mendidik anak yang secara rinci tugasnya
adalah

sebagai

berikut:

memandikan

(membersihkan),

menyuapi,

mengajaknya bermain, menidurkan dan menyusui. Bila anaknya sudah
sampai usia sekolah, maka tugas ibu rumah tangga bertambah dengan
mengantar dan menjemputnya ke sekolah dan dari sekolah, menemani
belajar dan mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR), mengambil rapor atau
apapun yang berhubungan dengan sekolah. Ketiga, membersihkan dan
merapikan semua perlengkapan rumah tangga seperti menyapu, mengepel,
mencuci alat dapur, mencuci baju sekaligus menyetrika dan sebagainya.
Keempat, menyediakan makanan siap santap. Rincian dari tugas ini
meliputi: mengatur menu, berbelanja, memasak dan menghidangkannya di
tempat makan. Tugas kelima dari seorang ibu rumah tangga adalah merawat
kesehatan (lahir dan batin) seluruh anggota keluarganya, merawat anggota
keluarga yang sakit, memijat bila diperlukan, dan menghibur mereka dari
kecemasan yang mereka alami. Istri adalah penghibur anak-anaknya yang
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punya problema kehidupan. Terutama bagi ibu yang mempunya anak
remaja, peran ini akan sangat disorot oleh masyarakat.
Karena kelima kelompok itu semuanya dianggap sebagai kewajiban
pokok ibu rumah tangga, apabila ada yang tidak beres dalam hal-hal
tersebut, serta merta ibu dijadikan kambing hitam. Misalnya, bila anak
nilainya anjlok atau terlambat mengerjakan PR, anak remaja nakal atau
tawuran, suami kurang semangat dalam bekerja sampai baju kantor suami
kusut, secara otomatis orang akan mengatakan keteledoran ibu rumah
tangga adalah sebab utamanya.10
Salah satu fungsi wanita yang paling besar adalah di dalam rumah
tangga, yaitu mencurahkan seluruh perhatian, kecintaan dan kasih
sayangnya kepada suami dan anak-anaknya.Hal ini merupakan tanggung
jawab utamanya sebagai seorang pemimpin di rumah tangganya, wujud
tanggung jawab tersebut lebih dikenal dengan istilah kewajiban istri
terhadap suaminya.11
Para istri dihadapkan pada banyak pekerjaan. Biasanya, pekerjaan
pekerjaan tersebut tidak bisa ditunaikan semuanya. Seorang istri harus
mengurus suami dan membahagiakannya. Dalam waktu yang sama, istri
juga harus merawat dan mendidik anak-anaknya. Selain mengurus dan
mendidik anak-anaknya, seorang istri sesuai dengan kadar intelektualitas
dan

profesinya

juga

berkewajiban melakukan

pengabdian

kepada

masyarakat, seperti mengajar di sekolah. Seorang istri atau perempuan yang
10

Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Lembaga Kajian
Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), h. 5-7.
11
Ikhwan Hamdani, Wanita Karir Dalam Islam, (Jakarta: Nur Insani, 2003), h. 12.
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aktif dalam kegiatan social dituntut untuk andil dalam menjaga dan
memelihara masyarakat sosialnya, serta memberikan solusi atas berbagai
problematika social dalam masyarakatnya. 12
3. Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga
a. Konsep Pemberdayaan
Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kekuatan. Jika
dalam bahasa Inggris “empowerment” yang secara harfiah bisa diartikan
sebagai

“pemberkuasaan”

dalam

arti

pemberian atau

peningkatan

keberkuasaan atau power.13 Jadi pemberdayaan adalah penguatan yaitu
penguatan yang lemah. Sedangkan pemberdayaan masayarakat adalah
penguatan masyarakat yang lemah. Masyarakat yang lemah bukan berarti
kurus atau sakit, tetapi lemah secara politik, lemah secara ekonomi dan
lemah secara sosial budaya. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah
penguatan masyarakat dibidang politik, ekonomi dan sosial mental serta
mengandung

adanya

penguatan

moral,

pengembanngan

aspek

pengetahuan,sikap dan keterampilan masyarakat.
Menurut Mubyarto, pemberdayaan adalah merupakan upaya untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan
mendinamisasikan potensinya bertolak dari hal itu, tidak hanya ekonomi

12

Sa‟id Ramadhan Al-Buthi, Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat Dan Keadilan
Islam, (Solo: Era Intermedia, 2002), h. 70.
13
Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung : Humaniora, 2004),h. 38.
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yang meningkat tapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga
diri.14
Dalam perspektif islam, menurut Nanich Machendrawaty dan Agus
Ahmad Safei, adalah jelas bahwa Islam pada dasarnya merupakan agama
pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan
gerakan yang berkesinambungan, sesuai dengan paradigm Islam itu sendiri
sebagai agama gerakan dan perubahan.15 Dengan demikian, pemberdayaan
masyarakat pada dasarnya adalah suatu metode pekerjaan sosial dan gerakan
sosial tujuannya untuk memperbaiki kualitas hidup manusia melalui
pendayagunaan

sumber-sumber

yang

ada

pada

masyarakat

serta

menekankan pada prinsip-prinsip partispasi sosial.16
Sebagai gerakan sosial, pemberdayaan masyarakat tidak hanya
sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan atau
masalah-masalah yang mereka hadapi. Lebih dari itu pemberdayaan
masyarakat dimaksudkan terutama sebagai usaha untuk membangun
kemandirian masyarakat.Kemandirian dalam konteks ini mempunyai makna
bahwa

masyarakat

mampu

memformulasikan

sendiri

kebutuhan,

perencanaan, pelaksanaan, monitoring atas penyelenggaraan aktivitas

14

Mubyarto, Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Indonesia, (Yogyakarta :
Aditya Media, 1996), h. 37
15
Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam, h.42
16
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategi
Pembangunan Kesejehteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: PT. RafikaAditama
Cetakan Kedua, 2006), h. 37
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kehidupan mereka, sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan
mereka sendiri17
Proses pemberdayaan masyarakat miskin menurut Pranarka dan
Moeldjarto, dapat dilakukan secara bertahap dalam tiga fase yaitu : pertama,
fasefinansial. semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah oleh
pemerintah dan diperuntukkan bagi rakyat. Kedua, fase partisipatoris
adalah proses pemberdayaan dari pemerintah bersama masyarakat yang
sudah dilibatkan secara aktif untuk menuju kemandirian. Ketiga, fase
emansipatif, adalah proses pemberdayaan dari rakyat dan untuk rakyat dan
didukung pemerintah bersama rakyat. Paradigma pemberdayaan tersebut
akan mendorong kemampuan pemberdayaan perempuan untuk memperoleh
hak-hak ekonomi, sosial dan politik daam meningkatkan kemandirian
perempuan.18
b. Proses dan Startegi Pemberdayaan Ekonomi Rumah
Jika dilihat dari proses operasionalnya pemberdayaan memiliki dua
kecenderungan, antara lain : pertama, kecederungan primer, kecenderungan
proses yang memberikan atau mengalihkan sebagain kekuasaan, kekuatan
atau kemampuan(power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih
berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset
material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui
organisasi.

17

Harry Hikmat, Op.Cit, h. 85
Pranarka dan Moeldjarto, Pemberdayaan (Empowerment) dalam Pembedayaan,Konsep
Kebijakan dan Implementasi, ( Jakarta : CSIS, 1996
18
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Kedua, kecenderungan skunder, kecenderungan yang menekankan
pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu
agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan
apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. 19 Dua
kecenderungan

tersebut

memberikan

(pada

titik

ekstrem)

seolah

berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer
harus melalui kecenderungan skunder terlebih dahalu. Pemberdayaan
(empowering) merupakan perolehan kekuatan atas akses terhadap sumber
daya.
Tahap- tahap pemberdayaan sebagai proses, tentunya dilaksanakan
secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun sebagai
proses, pemberdayaan mempunyai tahapan: Penyadaran, pengkapasitasan
dan pendayaan:20
a. Tahap pertama adalah penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu
membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa
membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang
menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengani perlu adanya
perubahan untuk merubah keadaan agar dapat lebih sejahtera. Sentuhan
penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran tentang
kondisinya saat itu, dan demikian akan dapat merangsang kesadaran
tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan
yang lebih baik. Sehingga dengan adanya penyadaran ini dapat
19

Harry Hikmat, Op.Cit, h. 17
Aziz Muslim, Dasar- dasar Pengembangan Masyarakat, ( Yogyakarta: Samudera Baru,
2012), h. 33-34
20
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menggugah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah
perilaku.
b. Tahap

kedua

adalah

transformasi

pengetahuan

dan

kecakapan

keterampilan. Dalam tahap ini perlu adanya pembelajaran mengenai
berbagai pengetahuan, dan kecakapan keterampilan untuk mendukung
kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan seperti melalui pelatihan,
workshop, seminar dan lain-lain. Dengan adanya pengetahuan dan
kecakapan keterampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki
pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang menjadi nilai
tambahan dari potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya
pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
c. Tahap ketiga adalah peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan
keterampilan.

Dalam

keterampilan

ini

tahap

sasaran

peningkatan

pemberdayaan

kemampuan
diarahkan

kecakapan

untuk

lebih

mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan pengetahuan
dan kecakapan keterampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada
kemandirian.
Berkaitan dengan pemberdayaan sebagai usaha untuk perbaikan
perekonomian masyarakat miskin, terdapat beberapa usaha atau strategi
yang dapat dilakukan ,yaitu :
a) Mendorong secara sistematis proses penyadaran diri secara individual
dan kolektif
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b) Mengembangkan organisasi dan kepemimpinan demokratis dalam
kelompok sosial primer sebagai media saling belajar dan instrument
perubahan perilaku secara aman.
c) Pendidikan manajemen ekonomi rumah tangga untuk mengembangkan
sikap dan perilaku budaya surplus,
d) Mendorong kegiatan usaha produktif dan mobilisasi potensi sumberdaya
untuk pendapatan keluarga.
e) Memfasilitasi dan menjembanatani akses pada sumber pelayanan
pengembangan.
f) Penyediaan bantuan teknik dan pendampingan sesuai kebutuhan.
g) Memfasiliasi kerjasama antar kelompok dan integrasi dalam kehidupan
sosial.
4. Peran Ibu Rumah Tanggan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga
Dalam pengembangan modern sekarang ini, banyak wanita muslimah
yang ikut berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan manusia, baik
dalam bidang politik, ekonomi, sosial, olahraga, ketentaraan maupun
bidang-bidang lainnya.21
Melihat potensi wanita sebagai sumber daya manusia, maka upaya
menyertakan wanita dalam proses pembangunan bukan hanya merupakan
perikemanusiaan belaka, tetapi merupakan tindakan efisien karena tanpa
mengikutsertakan wanita dalam proses pembangunan menyebabkan
pemborosan dan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
21

148.

Yusuf Al-Qardhawi, Reposisi Islam, Al-Mawardi Prima, (Jakarta: 1999), Cet. Ke-1, h.
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Dalam pandangan Islam seorang istri bertanggung jawab mengurus
dan memelihara keluarga dari berbagai faktor yang dapat merusak dan
menghancurkan tatanan kehidupan keluarga, kendati tugas itu merupakan
tugas bersama antara suami dan istri, maka syariat Islam menetapkan bahwa
pemenuhan kebutuhan ekonomi terhadap istri dan anak-anak dibebankan
kepada kaum laki-laki. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang
berbunyi:

ََ انْ َُ ا نِ د َا ه
ح ُْ ن َ ي ْ ِه ا كَ ا ِم ه َ ي ْ ِه ا ۚا ا نِ َم ْه اأ َ َر ا د َ ا
َ ظ ع ْ َه اأ َ َْ َل د ٌَ ه َّه ا
ِ ث ا ي ه ْر
اَ ِك س َُْ ح هٍه َّه ا
َّ أ َ ْن ا ي ه خ ِ َّم
َ اانر
ِ ً َ ظ ا عَ ت َ ا ۚا ا ََ عَ ه َ ىاان ْ َم ُْ ن ه ُ ِد ا ن
َ هار ْز ق ه ٍه َّه
اَ ا ن ِ د َة ا
ِ َ ب ِ انْ َم ع ْ هر
َّ ع
َ اَ سْ ع َ ٍَ اا ۚا ا َل ا ح ه
ف ا ۚا ا َل ا ح هكَ ه َّ ه
ف ا و َ فْ س ا إ ِ َّل ه
َ ار
كا
ِ ار
َ ِد ا ِم ث ْ هم ا ذ َ ن
ِ َُ َْااَ َل ا َم ُْ ن ه ُد ا ن َ ً ها ب ِ َُ ن َ ِد يِ ا ۚا ا ََ عَ ه َ ىاان
َ ٌ ب ِ َُ ن َ ِد
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan
kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian…."(Q.S. Al-Baqarah [2]:
233).22
Ayat di atas menjelaskan hubungan dua unsur penting dalam
kehidupan keluarga. Yakni tugas suci seorang istri seperti mengurus dan
melayani suami, mendidik anak-anak, dan lainnya dengan pemenuhan
segala kebutuhan untuk menjalankan tugas istri tersebut.Agar istri dapat
menunaikan tugas diantaranya mengurus dan melayani serta mendidik anak-

22

Departemen Agama R. I, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Mutiara Khalbu
Salim, 2010), h. 37.
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anak maka kebutuhan ekonomi harus tercukupi dengan sempurna. Tugas
pemenuhan kebutuhan ekonomi ini dibebankan kepada sang suami.
Karena adanya kesempatan hak yang sama bagi laki-laki dan
perempuan untuk berperan dalam segala kegiatan pembangunan telah
mendorong perempuan sebagai istri untuk bekerja, termasuk dalam sebuah
keluarga yang menyebabkan wanita berperan ganda.
Ikutnya wanita sebagai istri dalam bekerja tentunya akan memberikan
dampak terhadap tatanan kehidupan. Begitu juga dalam keluarga, dengan
ikutnya wanita sebagai istri dalam bekerja untuk meningkatkan pendapatan
ekonomi keluarga tentunya hasil yang diperoleh akan memberikan
kontribusi terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga tersebut. Ini
tentunya akan ada persamaan pada istri yang bekerja sebagai pedagang
sembako dalam meningkatkan ekonomi keluarganya antara lain:
a. Membantu pendapatan dan keuangan rumah tangga
Ikutnya istri bekerja tentunya akan memberikan dampak pada
pendapatan, yaitu pendapatan tambahan keluar yang dihasilkan oleh
istrinya. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dilakukan
perempuan pada saat tertentu bisa dimanfaatkan untuk membantu
kekurangan dana pembiayaan rumah tangga. Selain itu, ada pendapatan
tambahan yang bisa diperoleh oleh istri dalam pelaksanaan tugas utamanya
sebagai seorang istri. Dengan demikian adanya pendapatan tersebut akan
membantu sistem keuangan rumah tangga dalam bentuk zakat atau
simpanan untuk suami akan menjadi lebih baik.
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b. Meningkatkan pergaulan yang lebih harmonis
Dengan adanya kesempatan istri untuk bekerja, tentunya akan
memberikan kesempatan istri untuk meningkatkan pergaulan yang lebih
baik dengan masyarakat luas jika dibandingkan dengan istri yang bekerja
sebagai ibu rumah tangga yang keseharian dihabiskan hanya mengurus
rumah tangga, pergaulan yang dimaksud disini adalah pergaulan yang tidak
merusak nilai akidah dan norma-norma yang mulia. Selain ikut bekerja istri
akan memberikan pertukaran informasi dan menjalin kerja sama dengan
pihak lain.
c. Membantu keuangan Negara
Dalam ekonomi mikro, pendapatan perkapita penduduk merupakan
bagian pendapatan Negara, meningkatnya pendapatan masyarakat akan
mempengaruhi pendapatan Negara Indonesia. Membaiknya pendapatan dan
perekonomian di sektor produksi akan memperbaiki dan menambah
pendapatan keuangan Negara walaupun jumlah kecil selain itu makin
banyak jumlah tenaga keraja yang produktif maka siklus pendapatan akan
bertambah.23
5. Pengertian Usaha dan Jenis-jenis Usaha
Dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan
menggerakkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud.
Atau mencari keuntungan, berusaha giat untuk mencapai sesuatu.24

23

Husein Syahatah, op. cit. h. 145-146.
Ety Rachaety dan Raih Tresnawati, Kamus Istilah Ekonomi, (Jakarta: Bumi
Aksara,2005), h. 159.
24

22

Pada umumnya usaha dapat di bedakan menjadi tiga, di ataranya
adalah usaha mikro, usaha menengah dan usaha makro. Menurut Awalil
Rizky, usaha mikro adalah usaha informal memiliki asset, modal, dan omset
yang sangat kecil. Ciri lain dari usaha mikro ini adalah jenis komoditi
usahanya sering beganti, tempat usaha tidak tetap, dan umumnya tidak
memiliki legalitas usaha. Berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 1995
adalah segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala dan memenuhi kriteria
kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan serta

kepemilikan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.25
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha
kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan
tahunan. Sedangkan usaha makro adalah usaha ekonomi produktif yang
dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekeyaan bersih atau hasil
penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha
nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang
melakukan kegiatan ekonomi di indonesia.26

25

Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, ( Jakarta: Raja Wali Press,
2009), h. 42.
26
Mulyadi Nitisusant, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, (Jakarta: Alfa Beta,
2010), h. 268.
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Departemen Perindustrian dan perdagangan membagi usaha kecil
menjadi dua kelompok:27
a. usaha industry adalah usaha industry yang memiliki inventasi peralatan
kurang dari Rp.70.000.000,-, investasi tenaga kerja maksimum 625.000,jumlah tenaga kerja dibawah 20 orang serta asset dalam penguasaannya
tidak lebih dari 100.000,- di bidang perdagangan.
b. kecil yaitu usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa komersial
yang memiliki modal kurang dari Rp80.000.000,- dan perusahaan yang
bergerak dibidang produksi atau industry yang memiliki modal maksimal
Rp 200.000.000,6. Macam-macam Kegiatan Ekonomi
Sebelum memulai usaha, terlebih dahulu perlu pemilihan bidang yang
ingin ditekuni. Pemilihan bidang usaha ini penting agar kita mampu
mengenal seluk-beluk usaha tersebut dan mampu mengolahnya.Pemilihan
bidang ini harus disesuaikan dengan minat dan bakat seseorang karena
minat dan bakat merupakan factor penentu dalam menjalankan usaha.
Bidang usaha yang dapat digeluti untuk pemula sesuai dengan minat
dan bakat, terutama untuk usaha kecil dan menengah antara lain sebagai
berikut:28
a. Sektor Kecantikan
Usaha di sektor kecantikan contohnya membuka usaha salon dan SPA
atau kecantikan lainnya. Sebelum membuka usaha ini, setidaknya calon
27
28

Euis Amalia, Op.Cit. h. 43.
Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Ed. Ke-4, h. 39.
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pengusaha terlebih dahulu memahami seluk-beluk kecantikan, misalnya
dengan cara mengikuti kursus kecantikan. Dengan demikian, pengusaha
tersebut lebih mudah mengelola usahanya dan tidak tergantung kepada anak
buah jika terjadi suatu masalah.
b. Sektor Keterampilan
Contoh usaha keterampilan antara lain sektor jasa perbaikan (Servis),
seperti servis elektronik (televise, radio, kulkas, AC), motor (seperda motor
dan mobil), atau servis mesin-mesin.Seperti halnya dengan sektor
kecanrikan.Calon pengusaha di sektor keterampilan jasa perbaikan juga
perlu mengikuti kursus keterampilan sesuai dengan bidang yang
dimilikinya.
c. Sektor Perdagangan
Usaha di sektor perdagangan dapat dilakukan dengan membuka kios,
membuka usaha seperti bakso, mie ayam, es teller, martabak, nasi goreng
dan sektor perdagangan lainnya.
d. Sektor Pariwisata
Usaha di sektor pariwisata yang dapat dijalankan antara lain membuka
biro perjalanan, usaha wisata, membuka tempat penginapan. Selain itu, juga
dapat didirikan tempat-tempat hiburan, seperti karaoke, bar, diskotik dan
lainnya.
7. Ekonomi Keluarga
Pengertian kalimat “status ekonomi keluarga” Status berarti keadaan
atau kedudukan (orang, badan) dalam berhubungan dengan masyarakat di
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sekelililingnya. Ekonomi berarti urusan keuangan rumah tangga (
organisasi, negara) di masyarakat istilah ekonomi biasanya berhubungan
dengan permasalahan kaya dan miskin, keluarga berarti ibu bapak dan anakanaknya satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. Status sosial
pada ekonomi keluarga ini pada setiap lingkungan masyarakat dengan
sengaja atau tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya dalam kontek ini
Soekanto mengutip keterangan Aris toteles : “Bahwa di dalam tiap-tiap
negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang
melarat dan mereka yang ada di tengah-tengahnya”29
Di atas penulis telah menyinggung tentang kondisi ekonomi keluarga
yang berbeda-beda di dalam bermasyarakat terdapat beberapalapisan
ekonomi yang berbeda yaitu ekonomi mampu, ekonomi sedang dan
ekonomi keluarga tidak mampu a)Ekonomi Keluarga MampuSuatu
kenyataan yang tidak bisa di sangkal lagi bahwa ekonomi merupakan faktor
yang menentukan perilaku seseorang di dalam masyarakat dan juga
lingkunganya. Di dalam masyarakat terdapat kelas-kalas ekonomi yang
dapat dikatakan ekonomi keluarga mampu di bandingkan dengan ekonomi
keluarga yang lainya. Di dalam kehidupan sehari-hari ekonomi keluarga
mampu berbeda dengan ekonominya dengan eknomi keluarga di bawahnya.
Perbedaan–perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan antara kelas
ekonomi keluarga mampu dan ekonomi keluarga lemah. Akhirnya

29

Soerjono Soekanto, Sosiologi sesuatu pengantar, ( Jakarta: PT Raja grafindo Persada,
Cetakan ke empat 1990) hal 251
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menyebabkan perbedaan antara keluarga mampu dan keluaga kurang
mampu berdasarkan tingkat ekonomi keluarganya.
Marx mengatakan:Selama matarakat masih terbagi ke dalam kelaskelas, maka pada kelasa yang berkuasalah yangakan terhimpun segala
kekuasaan dan kekayaan. Hukum, filsafat, agama dan kesenian merupakan
refleksi dari status ekonomi tersebut. Namun demikian, hukum-hukum
perubahan berperan baik dalam sejarah sehingga keadaan tersebut dapat
berubah baik dengan adanyarevolusi. Akan tetapi ketika masih ada kelas
yang berkuasa maka tetap terjadi exploisasi terhadap kelas yang lebih
lemah.7Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi, yaitu suatu
keadaan bahwa keluarga merupakan suatu sosial yang mandiri, yang disitu
anggota keluarganya mengkomsumsi barang-barang yang diproduksinya.
Dalam kontek ini keluarga membutuhka dukungan dana atau keuagan yang
mencukupi kebutuhan produksi keluarga. Ini dikarenakan keluarga juga
berfungsi sebagai pendidikan bagi seluruh keluarganya, memberikan
pendidikan kepada anak-anak dan remaja.30
b) Status Ekonomi Keluarga Sedang
Status yang bayak terdapat di lingkungan masyarakat adalah status
golongan sedang. Status golongan ini dapat hidup di tengah-tengah
masyarakat yang bermacm-macam, didalam golongan ini seseeorang tidak
berlebihan di dalam membelanjakan hartanya juga tidak kekurangan di
dalam mencukupi kebutuan keluarganya.Status mereka dapat berkomunikasi
30

hal 121

Jalaludin Rahmad. Islam alternatif ceramah-ceramah di kampus,(Bandung ,Mizan, 1993)

27

baik dengan status di atasnya juga dapat berkomunikasi baik dengan status
di bawahnya. Di dalam tingkatan ini jarang di emui masalah yang menonjol
di dalam berkomunikasi dengan status yang lainya. Sebagaimana di
kemukakan W.A. Gerungan Tingkah aku yang tidak wajar paling sedikit
dialamioleh anak-anak yang berlatar belakang sosial ekonomi menengah. 31
c) Ekonomi Keluarga Tidak Mampu
Status keluarga yang ketiga adalah status ekonomi keluarga lemah,
status ini dapat dikatakan status ekonomi keluarga tidak mampu (miskin)
biasanya status ini kebayakan berasal dari pedesaan dan juga daerah
pemukiman masyarakat yang tertinggal.
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BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif
yaitu data yang diperoleh berupa (kata-kata, gambar, perilaku) tidak
dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik melainkan dalam bentuk
kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi.
Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan peran ibu rumah tangga usaha
sembako di Desa Lubuk Bumbun dalam meningkatkan perekonomian
keluarga.
B. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik
pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.
1. Observasi
Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti
mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data
tidak akan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke
tetangga, ke organisasi, ke komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa
gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi
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antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu
orgnisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.32
2. Wawancara.
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak
langsung secara bertatap muka dengan sumber data.33
Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak
dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Ini disebabkan oleh
karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Tidak semua data
dapat diperoleh dengan observasi. Oleh karena itu peneliti harus
mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan sangat penting untuk
menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala,
peristiwa, fakta atau realita. Dengan mengajukan pertanyaan peneliti masuk
dalam alam berpikir orang lain, mendapatkan apa yang ada dalam pikiran
mereka dan mengerti apa yang mereka pikirkan. Karena persepsi, perasaan,
pikiran orang sangat berarti, dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan
dianalisis secara ilmiah.34
3. Dokumentasi.
Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting
baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi
penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk

32

J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya,
Grasindo, Jakarta, hal. 116
33
Maman Abdurrahman & Sambas Ali Muhidin, Op.Cit., hal. 89
34
J.R. Raco, Op.Cit, hal. 116
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memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar
atau karya-karya dari seseorang.35
C. Data dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua
yakni:
1. Data primer, yang dikumpulkan berbentuk hasil wawancara yang dilakukan
terhadap narasumber yang berasal dari para pelaku yang terkait dengan
persoalan untuk mengetahui peran ibu rumah tangga usaha sembako di Desa
Lubuk Bumbun dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Beberapa
responden yang diwawancarai dalam penelitian ini ialah ibu rumah tangga
pemilik usaha toko sembako dan tokoh masyarakat Desa Lubuk Bumbum.
2. Data Sekunder, data ini diperlukan untuk mendukung analisis dan
pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga diperlukan terkait
pengungkapan fenomena sosial dalam penelitian ini. Data sekunder ini
antara lain, kepustakaan (Library Research) serta bahan dari internet.
Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai
sumber yaitu:
a) Data primer berasal dari hasil wawancara ibu rumah tangga pemilik usaha
toko sembako dan tokoh masyarakat Desa Lubuk Bumbum.
b) Data sekunder berasal dari hasil publikasi berbagai literatur yang ada di
beberapa tempat, seperti: data penduduk Desa Lubuk Bumbun Kecamatan
Margo Tabir Kabupaten Merangin.

35

Ibid., hal. 43
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D. Subjek dan Objek
Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Ibu Rumah
Tangga yang terkait dalam usaha sembako yang ada di Desa Lubuk Bumbun
Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin. Mencakup pengusaha atau
pemilik sedangkan objek yang diteliti adalah Peran Ibu Rumah Tangga usaha
sembako dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Lubuk Bumbun
Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.
E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman, seperti terlihat pada
gambar 2 berikut ini:
Gambar 2.
Analisis Data Model Interaktif
Sumber : Miles dan Huberman, 1984

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penyajian Data

Simpulan atau Verifikasi

Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:36
1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan
melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan
36

Miles, Mattew B & A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif,. Buku sumber
tentang metode- metode baru, Universitas Indonesia. Pres, Jakarta, 2007, hal. 15-19
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strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan
fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan,
transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan
pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai
sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian

data,

yaitu

rangkaian

organisasi

informasi

yang

memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai
jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus
mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan
dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat.
F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah penyusunan, penulis membagi skripsi ini menjadi
beberapa bab dan setiap bab terdiri sub bab dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I

Pendahuluan
Berisi

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, dan
Tinjauan Pustaka.
Bab II Metode Penelitian
Berisi Tempat dan Waktu Penelitian, Pendekatan Penelitian,
Populasi dan Sampel, Jenis-Jenis Data, dan Metode Analisis Data.
BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian
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Terdiri dari Sejarah Desa Lubuk Bumbum Kecamatan Margo Tabir
Kabupaten Merangin, Struktur Organisasi Desa, serta Deskripsi
Tugas dan Tanggung Jawab.
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Peran Ibu Rumah Tangga

yang berusaha sembako dalam

meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Lubuk Bumbun Kec Margo
Tabir Kab Merangin.
Bab V Penutup
Meliputi Kesimpulan dan Saran
G. Jadwal Penelitian
Penelitian dilakukan dengan pembuatan proposal, kemudian dilanjutnya
dengan perbaikan hasil seminar proposal skripsi. Setelah pengesahan judul
dan izin riset, maka penulis mengadakan pengumpulan data, verifikasi dan
analisis data dalam waktu yang berurutan. Hasil sidang munaqasah
dilanjutkan dengan perbaikan dan penggandaan skripsi. Adapun jadwal
kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3. Jadwal Penelitian
Tahun 2019
N
o

Kegiatan

Mei

Juli

Agus

Septe

Okto

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. Pengajuan
Xx x x x x
Judul dan
Pembuatan
Proposal
2. Perbaikan
Sebelum
Seminar dan
Hasil Seminar
3. Pengumpulan
Data
4. Verifikasi dan
Analisa Data
5. Konsultasi
pembimbing
6. Perbaikan
7. Penggandaan
Skripsi

Juni

x xXx x

xXx xXx
x xXx x x
x x x x x x x x x x x
x x x
x
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Desa Lubuk Bumbun
1. Sejarah Desa Lubuk Bumbun
Pada masa takala dulu awal mulanya, datanglah seorang mengembara
muda bernama Hasim dari daerah Kampar, Pekanbaru Riau dengan melalui
perjalanan yang sangat jauh, masuk hutan keluar hutan, maka sampailah dia
kesuatu dusun yang bernama Ujung Tanjung Muaro Semayo sekarang
masuk dalam daerah Kecamatan Tabir (Rantau Panjang) disini Hasim
bertemu dengan seorang anak gadis yang bernama Siluweh adik dari Datuk
Menaho yang termasuk pejabat pemerintah depati pada waktu itu pemegang
kas depati, menaho adalah bendahara.
Kemudian Hasim melamar Siluweh untuk dijadikan istrinya, kepada
Datuk Meniho sebagai kakaj dari Siluweh oleh Datuk Meniho, permintaan
hasim dikabulkan dengan syarat Hasim harus membayar mas kawin adiknya
sebanyak selesung pesuk, selengan baju,dan seuwas telang emas, tawaran
itu diakui oleh hasim dengan syarat bisa bertambah tapi bertanggah tidak
bulih lama-lama sebelum anak petani lahir yang dijanjikan lunas setelah
disepakati semua keluarga, maka pernikahan dilaksanakan.
Kemudian setelah Siluweh dan Hasim bersatu dalam hidup berumah
tangga selaku suami istri, hasim berpikir untuk segera membayar hutang
mas kawinnya itu, maka hasim ingin mencari tempat emas untuk didulang
maka hasi membuat sebuah rakit untuk kendaraan menelusuri sungai tabir
kehilir, setelah beberapa hari berakit menulusuri Sungai Tabir maka
37

38

sampailah iya ke sebuah tempat dengan tidak diduga rakit yang
ditumpangi hasim tersangkut pada sebuah tonggak dalam sebuah lubuk,
ditepi sungai disebelah bukit Hasim berusaha untuk melepaskan rakitnya
dalam tonggak namun rakit itu tidak kunjung lepas haripun semakin malam
akhirnya Hasim berusaha memikirkan untuk naik ketebing pada sebuah
bukit untuk tempat bermalam pada malam itu dia tidur pada sebuah bumbun
pada masa itu bukit tersebut masih dalam kadaan hutan belantara, didalam
tidur Hasim mendapat petunjuk bahwa emas yang banyak ditebang itu
adalah sekarang wilayah tran Kuamang Kuning kabupaten Bungo sebelum
tran masuk tambang itu dinama Tambang Mindo.
Setelah pagi Hasim terbangun dari tidurnya maka Hasim berkata pada
malam hari ini saya tidur dibubun rakit tersangkut di lubuk, jadi lubuk
bumbun itulah nama asal Desa Lubuk Bumbun, pada pagi harinya dia
terbayang tebing yang dimimpi dalam tidurnya itu maka Hasim pun
bergegas mencari tebing emas dalam mimpinya itu yaitu kearah tebing
mindo akhirnya setelah bertemu dia lansung mendulang emas setelah emas
itu dikira cukup untuk membayar hutangnya maka Hasim bergegas untuk
pulang dan menyerahkan

emas itu kepada kakak istrinya, selanjutnya

setelah pembayaran emas kawin yang berhutang dibayarnya maka Hasim
dan Siluweh mohon izin kepada datuk meniho selaku kakak ipar hasim
untuk kembali menata kehidupannya, dan berusaha di lubuk bumbun karena
lubuk bumbun waktu itu masih hutan dan tidak ada satupun orang yang
menghuninya kecuali hasim beserta istrinya.
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Kemudian Hasim diberi kepercayaan dari depati (raja) pada waktu itu
dilaksanakan dengan baik dan melaporkan hasilnya kepada raja pembagihan
Dusun Teluk dari perampokan dan pemungut peti sidaera perbatasan.
Akhirnya Hasim ini dikenal oleh depati dengan kejujuran dan keberanian,
maka kemudian diangkatlah sebagai staf depati pada masa itu dengan gelar
datuk bendar.
2.

Geografis Lubuk Bumbun
Lubuk Bumbun merupakan sebuah desa yang terletak dalam (daerah)
kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Indonesia.
Secara geografis Desa Lubuk Bumbun berbatasan dengan: 37
- Sebelah Timur

Desa Tanjung Rejo

- Sebelah Selatan

Desa Sido Rukun

- Sebelah Barat

Kecamatan Tabir

- Sebelah Utara

Kecamatan Tabir Ilir

3. Tingkat Pendidikan
Faktor pendidikan penduduk sangat berpengaruh dalam kualitas
pekerjaan. Penduduk Desa Lubuk Bumbun berdasarkan tingkat pendidikan
tersaji dalam tabel 4.

37
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Tabel 4.
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa
Lubuk Bumbun Tahun 2018
No

Tingkat Pendidikan ( Orang )
Dusun

Belum

SD

SLTP

STLA

PT

Sekolah
1
2
3
4
5

Teluk Pinang
Bukit Tunggal
Ulak Malimbak
Air Terjun
Kayu Aro
Sawah Pulai

34
31
34
39
33

295
300
320
287
265

84
75
90
82
88

88
95
90
78
89

20
19
13
10
21

Jumlah

171

1467

419

440

83

Sumber : Kantor Desa Lubuk Bumbun, 2019
Pada Tabel 3. Jumlah penduduk dibagi dalam persen (%) adalah
belum sekolah 171 jiwa (6,53%), SD 1467 jiwa (56%), SMP 419 jiwa
(16%), SMA 440 jiwa (16,8%), dan Perguruan Tinggi 119 jiwa (4,5%).
3. Mata Pencaharian
Masyarkat Desa Lubuk Bumbun pada umumya bermata pencaharian
sebagai petani karet, baik sebagaik pemotong kebun karet milik orang lain
ataupun sebagai pemilik kebun itu sendiri.
Kemudian dari berbagai kelompok status penduduk Desa Lubuk
Bumbun Dikategorikan berdasarkan mata pencaharian seperti tabel 5
berikut.
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Tabel 5.
Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian
Desa Lubuk Bumbun Tahun 2018.
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jenis Pekerjaan
Petani
Buruh tani (Pemotong)
Pedagang
Pegawai Negeri
Wirausaha
Tukang
Lain-lain

Jumlah
(orang)
1177
202
45
17
13
19
10

Jumlah
1483
Sumber : Kantor Desa Lubuk Bumbun, 2019

%
90,19
15,48
3,45
1,30
1,00
1,46
0,77
100

Desa Lubuk Bumbun ter
bagi dalam 6 dusun dan 20 RT yang di huni oleh penduduk lebih kurang
2.629 jiwa, dapat pula di rinci berdasarkan jenis kelamin:38 Kemudian dari
pada itu jumlah penduduk Desa Lubuk Bumbum Kecamatan Margo Tabir
Kabupaten Merangin terdiri dari berbagai suku seperti : Melayu (Penduduk
asli), Jawa, Palembang, Minang dan sebagainya.

38

Monografi Desa Lubuk Bumbun, tahun 2019
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Tabel 6.
Data Penduduk Desa Lubuk Bumbun

No

Nama Dusun

RT

Jumlah Jiwa

Jumlah
KK
L

1

1

2

3

4

5

6

2

Teluk Pinang

Bukit Tunggal

Ulak Malimbak

Air Terjun

Kayu Aro

Sawah Pulai

JUMLAH

4
46
61
43
32
182
33
37
33
34
137

71
108
52
47
278
48
54
51
50
203

P
5
65
90
60
47
262
57
57
55
47
216

9

46

73

71

144

10
11

32
35
113
40
33
30
103
48
40
43
131
44
51
72
167

58
55
186
78
53
39
170
90
69
72
231
68
91
111
270

48
54
173
64
51
42
157
66
60
79
205
66
78
134
278

106
109
359
142
104
81
327
156
129
151
436
134
169
245
548

833

1.338

1.291

2.629

3
1
2
3
4
5
6
7
8

12
13
14
15
16
17
18
19
20
20

Sumber : Kantor Desa Lubuk Bumbun, 2019

L+P
136
198
112
94
540
105
111
106
97
419
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4. Visi dan Misi
a. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.
Penyusunan Visi Desa Lubuk Bumbum ini dilakukan dengan pendekatan
partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa
Beluran Ppanjang seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat,
tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada
umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja
wilayah pembangunan di Kecamatan Margo Tabir mempunyai titik berat
di sektor infrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa
Beluran Panjang yaitu “Terwujudnya Desa Lubuk Bumbun Yang
Tertib, Aman dan Damai, Serta Meningkatkan Akuntabilitas
Masyarakat Demi Terwujudnya Good Governance”39
b. Misi
Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang
memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan Oleh Desa agar
tercapainya visi desa tersebut.Visi berada di atas Misi .Pernyataan Visi
kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di opesionalkan /
dikerjakan.

Sebagaimana

penyusunan

Visi,

misipun

dalam

penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan

39

Profil Desa Beluran Panjang, 2019
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potensi dan kebutuhan Desa Lubuk Bumbun, sebagaiman proses yang
dilakukan maka misi Desa Lubuk Bumbun adalah . 40
l) Mewujudkan pemerintah Desa Beluran Panjang yang efektif dan
efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
2) Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui upaya peningkatan
pelayanan kesehatan Desa.
3) Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industri kecil yang
berwawasan lingkungan.
4) Mengembangkan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia
melalui dukungan Program Wajib Belajar 9 tahun
5. Struktur Pemerintahan Desa
Struktur organisasi disini berarti kerjasama atau pembagian tugas
antara

personil

pemerintah

serta

masyarakat

untuk

melakukan

pembangunan. Sebagai organisasi kerja, maka untuk mencapai organisasi
itu harus di susun sebagai tata laksana yang dapat melaksanakan tugasnya
masing-masing, baik tujuan umum maupun tujuan khusus menurut jenis dan
tingkat masing-masing. Agar tujuan yang hendak di capai itu terlaksana,
maka perlu adanya kerjasama antara pemerintahan desa dengan masyarakat
desa, saling memiliki tanggung jawab dalam mengelola desa. Apabila hal
tersebut terlaksana denagan baik, akan terciptalah adanya kerja sama yang
harmonis dan lancar atara masing-masing pengurus sehingga akan dapat

40
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terjamin suksesnya penyelenggaraan program kegiatan pemerintah desa
sesuai dengan yang telah di tetapkan.
Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Lubuk Bumbun
Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Struktur Organisasi Desa

Kepala Desa
Amrun

BPD

Sekdes
Ibrahim
Kasi
Pemerintahan
Marjani

Kasi
Kesra&Pel
Bukri

Kaur Keuangan
Muhammar

Kaur
Umum&Perenca
Riduan

Kadus
Teluk Pinang
Adrin

Kadus
Bukit Tunggal
Zakaria. S

Kadus
Ulak Malimbak
Jamel

Kadus
Air Terjun
Mat Arus

Kadus
Kayu Aro
Idris

Kadus
Sawah Pulai
Mudi

Sumber : Kantor Desa Lubuk Bumbun, 2019
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6. Tugas Pokok dan Fungsi
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakuidan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
1. Kepala Desa41
a. Menyelenggaraka pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersana BPD.
b. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan
bersama BPD.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB
Desa untuk dibahas dan titetapka bersama BPD.
e. Membina kehidupan masyarakat Desa.

41
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f. Membina ekonomi Desa.
g. Mengordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, dan
i. Melaksankan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
2. Sekretaris Desa42
Tugas pokok : membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan
melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan
penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Fungsi :
a. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk
kelancaran tugas Kepala Desa, mempersiapkan bahan untuk
kelancaran tugas Kepala Desa.
b. Melaksanakan tugas

Kepala

Desa

dalam

hal

Kepala

Desa

berhalangan.
c. Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan
sementara
d. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa.
e. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
f. Pngkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan, dan

42
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g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
3. Perangkat Desa43
Kepala Urusan (Kaur) Umum
Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan
administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris
kekayaan Desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
Fungsi :
a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat
keluar serta pengendalian tata kearsipan.
b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa.
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.
d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis
kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa.
f. Persiapan bahan-bahan laporan, dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
Kaur Keuangan44
Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan
pengelolaan

sumber

pendapatan

Desa,

pengelolaan

administrasi

keuangan Desa dan memersiapkan bahan penyusunan APBD Desa.
Fungsi :
a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa.
43
44
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b. Persiapan bahan penyusunan APBD Desa, dan
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
Kaur Pemerintahan
Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penelolaan
administrasi

kependudukan,

administrasi

pertahanan,

pembinaan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan
perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk
hukum Desa.
Fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.
b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peratran Desa dan
keputusan Kepala Desa.
c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.
d. Pelaksnaan kegiatan pencatatan monografi Desa.
e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan
masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang
berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban
masyarakat dan pertahanan sipil, dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas lai yang diberikan
Kaur KesRa (Kesejahteraan Rakyat) 45

45
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Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalm melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan
serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial
kemasyarakatan.
Fungsi :
a. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan.
b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan
beragama.
c. Penyiapan

bahan

dan

pelaksanaan

program,

pemberdayaan

masyarakat dan sosial kemasyarakatan, dan
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 46
Badan permusyawarata Desa (BPD) adlah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagai unsur peyelenggara Pemerintahan Desa. BPD mempunyai fungsi
menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat.
Tugas :
a. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan
peraturan Kepala Desa.
c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

46
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d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan
aspirasi masyarakat.
f. Menyusun tata tertib BPD.
Hak :
a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
b. Menyatakan pendapat kewajiban.
c. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati
segala peraturan perundang-undangan.
d. Melaksanakan

kehidupan

demokrasi

dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.
e. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional sera keutuhan
NKRI.
f. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat.
g. Memproses pemilihan Kepala Desa.
h. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi,
kelompok dan golongan.
i. Menghormati nilai-nilai sosial dan adat istiadat masyarakat setempat.
j. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan.

52

5. Kepala Dusun (KaDus) 47
Tugas :
a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan
gotong- royong masyarakat.
c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada
masyarakat.
d. Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan
kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah
kerjanya.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Funsi :
a. Melakukan

koordinasi

terhadap

jalannya

Pemerintah

Desa,

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah
Dusun.
b. Melakukan

tugas

dibidang

pembangunan

dan

pembinaan

kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya
gotong-royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian.
d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan
ketentraman dan ketertiban masyarakat.
e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.

47
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Perekonomian Keluarga Rumah Tangga di Desa Lubuk Bumbun
Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin
Masyarkat Desa Lubuk Bumbun pada umumya bermata pencaharian
sebagai petani karet, baik sebagaik pemotong kebun karet milik orang lain
ataupun sebagai pemilik kebun itu sendiri. Hal ini terlihat pada tabel 7
berikut.
Tabel 7.
Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian
Desa Lubuk Bumbun Tahun 2018.
No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jenis Pekerjaan

Jumlah
(orang)

%

Petani
Buruh tani (Pemotong)
Pedagang
Pegawai Negeri
Wirausaha
Tukang
Lain-lain

1177
202
45
17
13
19
10

90,19
15,48
3,45
1,30
1,00
1,46
0,77

Jumlah

1483

100

Sumber : Kantor Desa Lubuk Bumbun, 2019
Kondisi perekonomian keluarga rumah tangga di Desa Lubuk Bumbun
Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin sangat memprihatinkan
ditengah harga karet yang masih rendah, hal ini dikarenakan karet merupakan
komoditas unggulan masyarakat di Desa Lubuk Bumbun, mayoritas
masyarakat berprofesi sebagai petani karet, baik sebagai pemilik kebun
maupun menyadap (motong) kebun milik orang lain. Hal ini sebagaimana
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disampaikan oleh Bapak Amrun selaku Kepala Desa Lubuk Bumbun
Kecamatan Margo Tabir:
Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Lubuk Bumbun sekarang
memang cukup memprihatinkan, dimana masyarakat pada umumnya
menggantungkan hidup mereka kepada karet, mayoritas masyarakat
berprofesi sebagai petani karet, baik motong kebun sendiri maupun
motong kebun orang lain, sementara harga karet sekarang masih
rendah.48
Sudah bertahun-tahun jika dirunut semenjak 4 hingga 5 tahun
belakangan khususnya semenjak tahun 2013 harga karet tidak pernah
mengalami kenaikan harga lagi. Bahkan cenderung turun alias semakin
anjlok. Fakta ini setidaknya meembuat petani semakin menjerit. Keadaan ini
tentunya menjadi sebuah dilema sekaligus tangis derita para petani karet di
Desa Lubuk Bumbun yang menggantungkan hidupnya dari hasil karet. Hal
ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Amrun selaku Kepala Desa Lubuk
Bumbun Kecamatan Margo Tabir:
Sudah hampir lima tahun ini harga karet belum juga naik, seingat saya
sejak tahunn 2013 lalu, harga karet masih belum mampu bangkit
bahkan cendrung turun setiap tahunnya, kondisi ini tentunya menjadi
dilema bagi masyarakat, karena karet ini merupakan andalan
masyarakat, sedangkan jika masyarakat ingin beralih ke tanaman lain
tentunya membutuhkan waktu yang lama, sebagaimana kita ketahui
bahwa karet ini merupakan tanaman tahunan, butuh waktu 4-5 tahun
untuk bisa potong (disadap)49

Sebuah tangis sekaligus derita bagi para petani, itu sudah pasti. Hasil
karet menjadikan satu-satunya sumber penghidupan sehari-hari di Desa
Lubuk Bumbun (jika boleh dikata, karet adalah nafas bagi mereka para
48
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petani). Mengingat harga karet di tingkat Toke (tengkulak/penampung) di
Desa Lubuk Bumbun hanya dihargai Rp 6.000-Rp 7.000 /kilogramnya. Harga
tersebut dapat bervariasi tergantung sistem jual beli yang diterapkan, jika
petani telah mengambil uang terlebih dahulu dengan toke tentu harganya
lebih murah hal seperti ini biasanya disebut induk semang, sedangkan bagi
petani yang tidak melakukan pinjaman uang tentunya mereka bisa menjual
kepada siapa saja dengan harga yang tinggi (sistem jual beli seperti ini biasa
disebut netral). Hal ini sebagaimana diungkap oleh Bapak Amrun selaku
Kepala Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir:
Hasil karet menjadikan satu-satunya sumber penghidupan sehari-hari di
Desa Lubuk Bumbun, ibarat kata karet adalah nafas bagi mereka para
petani, karena harga karet di tingkat Toke di Desa Lubuk Bumbun
hanya dihargai Rp 6.000-Rp 7.000 /kilogramnya. Harga tersebut
tergantung apakah dia netral atau bertoke (berinduk semang), jika
berinduk semang maka harganya tentu lebih murah, sedangkan bagi
petani netral masih tinggi sedikit harganya.50
Di Desa Lubuk Bumbun para petani karet saat ini tidak bisa disangkal
kian menjerit dan menderita dengan situasi keadaan. Benar saja, kebutuhan
sehari dan biaya pendidikan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi
saat ini. Boleh dikata, tidak boleh tidak harus dilakukan. Singkat kata, Tidak
menyadap karet, tidak makan. Kurang lebih demikian gambarannya. Kondisi
ini sebagaimana diutarakan oleh Bapak Bukri selaku Kepala Seksi
Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan pada Pemerintah Desa Lubuk Bumbun
Kecamatan Margo Tabir:
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Memang petani karet saat ini tidak bisa disangkal kian menjerit dan
menderita dengan situasi keadaan. Benar saja, kebutuhan sehari dan
biaya pendidikan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi saat ini.
Boleh dikata, tidak boleh tidak harus dilakukan. Singkat kata, Tidak
motong (menyadap karet), tidak makan.Kurang lebih demikian lah
gambarannya.”51

Kebutuhan sehari-hari sebagai penyambung nyawa, setiap hari
setidaknya dapur harus ngebul, untuk membiayai makan dan minum. Beras,
minyak makan, lauk pauk, gula kopi atau teh sudah pasti memerlukan rupiah
(ongkos) Anak-anak mesti perlu biaya sekolah, pakaian dan jajan. Belum lagi
diharuskan untuk membeli buku dan pena. Hal ini seperti diutarakan Ibu
Najmi Laila selaku IRT berprofesi sebagai Pedagang di Desa Lubuk Bumbun:
Harga karet sekarang memang sangat murah sekali, sementara
kebutuhan sehari-hari kita tetap harus jalan, dapur harus berasap, untuk
membiayai makan dan minum. Beras, minyak makan, lauk pauk, gula
kopi atau teh sudah pasti memerlukan rupiah (ongkos) Anak-anak mesti
perlu biaya sekolah, pakaian dan jajan. Belum lagi diharuskan untuk
membeli buku dan pena”52

Setidaknya dalam satu bulan kebutuhan masyarakat akan anggaran
rumah tangga tidak kurang lebih dari Rp 100.000/ hari. Sedangkan
pendapatan mereka perhari hitung-hitung kurang dari Rp 100 Ribu. Misalnya
saja, perminggu petani karet dapat menyadap karet (motong) dengan hasil
sadapan 70 kg karet, jika dikalikan dengan harga Rp 7.000 maka hasil yang
didapat adalah Rp 490.000. Sudah pasti, mereka sudah minus (kurang) Rp
210.000 dalam seminggu untuk biaya sehari-hari . Hal ini diperparah lagi
51
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dengan harga kebutuhan sehari (sembako) yang tanpa lelah untuk cenderung
naik, tentu hal ini semakin mencekik dan menambah derita masyarakat. Tidak
jarang pula para petani mencari hutang disana-sini untuk mencukupi
kebutuhan mereka sehari-hari. Hal ini seperti diutarakan dengan Ibu Upik
selaku IRT berprofesi sebagai Pedagang di Desa Lubuk Bumbun:
Harga karet turun, tapi kebutuhan tinggi, setidaknya dalam satu bulan
kebutuhan masyarakat akan anggaran rumah tangga tidak kurang lebih
dari Rp 100.000/ hari. Sedangkan pendapatan mereka perhari hitunghitung kurang dari Rp 100 Ribu. Misalnya saja, perminggu petani karet
dapat menyadap karet (motong) dengan hasil sadapan 70 kg karet, jika
dikalikan dengan harga Rp 7.000 maka hasil yang didapat adalah Rp
490.000. Sudah pasti, mereka sudah minus (kurang) Rp 210.000 dalam
seminggu untuk biaya sehari-hari . Hal ini diperparah lagi dengan harga
kebutuhan sehari (sembako) yang tanpa lelah untuk cenderung naik,
tentu hal ini semakin mencekik dan menambah derita masyarakat.
Tidak jarang pula para petani mencari hutang disana-sini untuk
mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.”53

Derita lainnnya yang acap kali menimpa nasib para petani adalah
tentang faktor cuaca. Bila musim penghujan tiba, hampir dipastikan para
petani sulit untuk motong (menyadap karet) sebagai hasil. Sedangkan jika
musim panas berkepanjangan, hasil sadapan karet (getah karet) akan
menyusut. Dua faktor ini pula yang terkadang penambah derita panjang
dikala keperluan mendesak memaksakan namun berlawanan dengan keadaan
cuaca yang sering kali tidak bersahabat. Kondisi tersebut seperti yang
disampaikan Bapak Bukri selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan
Pelayanan pada Pemerintah Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir
saat wawancara:
53
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Tidak hanya harga karet yang menjadi penderitaan masyarakat di Desa
Lubuk Bumbun, derita lainnnya yang acap kali menimpa nasib para
petani adalah tentang faktor cuaca. Bila musim penghujan tiba, hampir
dipastikan para petani sulit untuk motong (menyadap karet) sebagai
hasil. Sedangkan jika musim panas berkepanjangan, hasil sadapan karet
(getah karet) akan menyusut. Dua faktor ini pula yang terkadang
penambah derita panjang dikala keperluan mendesak memaksakan
namun berlawanan dengan keadaan cuaca yang sering kali tidak
bersahabat..”54

Tidak hanya itu, derita dari para petani karet juga antara lain adalah
bagi para petani yang menumpang menyadap di kebun yang relatif jauh dari
rumah. Pengeluaran lebih sudah pasti harus dikeluarkan seperti pembiayaan
transportasi berupa bensin untuk sepeda motor. Sebagaimana disampaikan
Bapak Bukri selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan pada
Pemerintah Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir saat wawancara:
Selain daripada itu juga, derita dari para petani karet juga antara lain
adalah bagi para petani yang menumpang menyadap di kebun yang
relatif jauh dari rumah. Karena kebun di desa ini kan banyak yang jauh
juga, tentunya Pengeluaran lebih sudah pasti harus dikeluarkan seperti
pembiayaan transportasi berupa bensin untuk sepeda motor.”55

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat digambarkan bahwa kondisi
ekonomi masyarakat di Desa Lubuk Bumbun cukup memprihatikan, hal ini
disebabkan masyarakat yang mengantungkan nasibnya pada satu komoditas
yakni karet. Lalu, Salah siapakah ini? Jujur, para petani tidak tahu menahu
tentang harga karet yang tidak kunjung naik. Tentu hal ini menjadi
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tanggungjawab pemerintah, lebih khusus menteri Perdagangan. Dalam hal
ini, setidaknya dari pihak terkait melihat tangis derita para petani karet untuk
mencari solusi terbaik bagi mayoritas petani karet yang menggantungkan
hidupnya dari hasil karet. Jika tidak, bukan tidak mungkin nafas para petani
akan semakin tercekik dengan situasi harga yang tidak kunjung berpihak
kepada mereka.
Suatu kekhawatiran, jika harga terus anjlok berdampak pula kepada
nasib anak-anak para petani yang menempuh pendidikan dari tingkat yang
paling bawah hingga perguruan tinggi dan sudah pasti biaya pendidikan
tidaklah murah. Walau, dibeberapa tempat ada sekolah yang gratis, tetapi
belum semua yang bisa gratis. Biaya pengeluaran dari hari ke hari pun
semakin meningat karena kebutuhan dan harga barang yang tanpa lelah pula
naik. Ironis memang, ditengah harga pasar terkait kebutuhan sembilan bahan
pokok yang naik tetapi harga karet cenderung turun.
Sebagai pengingat, kebutuhan akan karet selalu ada tetapi petani
karetnya menderita. Mungkin itu kata yang pas dari gambaran saat ini. Jika
tidak ada petani karet, apakah karet (ban) akan selalu ada? Lalu
pertanyaannya adalah mampukah pasar menampung dari hasil para petani
dengan harga yang masuk akal dan mampu memberi dampak positif bagi
masyarakat? Jawabannya mampu (bisa) asal ada kebijaksanaan dari
pemerintah untuk melakukan kebijakan.
Hingga saat ini, belum ada langkah yang diambil para pemegang
kebijakan dalam hal ini pemerintah, pengusaha dan para pemangku
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kepentingan. Para petani jika boleh dikata sudah sangat bingung dengan
keadaan atau situasi yang ada. Selain Pasrah, mereka juga berharap. Berharap
semoga ada keberpihakan kepada nasib mereka saat ini.
Mengingat, jika situasi terus begini boleh jadi mereka akan kehilangan
mata pencaharian dan semakin menambah luka derita mereka yang sudah ada.
Belum lagi ditambah dengan keberadaan serta keharusan anak-anak mereka
untuk bersekolah yang sayang jika harus terhenti karena tidak tersedianya
dana karena hasil karet yang minim dan harga anjlok.
Akankah keadaan akan terus begini dan masyarakat kecil (para petani
karet) diabaikan?. Suatu kebijakan atau kebijaksananaan dari pemerintah
sudah semestinya dilakukan. Apabila tidak, sudah pasti masyarakat akan
semakin terjepit dengan tangis derita harga yang semakin anjlok dan biaya
kebutuhan yang semakin tinggi.
Berharap adanya langkah penanganan yang harus cepat dan serius
dilakukan berupa kebijakan (kebijaksanaan) dari pemerintah, dengan
demikian masyarakat petani karet bisa bernafas lega. Jika tidak, makan
masyarakat yang menggantungkan hidup dari karet akan semakin menderita
dan tidak ada kepastian
Potret buram perekonomian tampak jelas dengan adanya kesenjangan
ekonomi yang menganga pada masyarakat kita. Yang kaya makin kaya yang
miskin makin miskin sebagai informasi bila distandarkan dengan pendapatan
masyarakat menurut USD Amerika perhari maka akan di dapatkan data yang
mengejutkan lebih dari 45% penduduk di negeri kita pendapatannya perhari
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sama atau bahkan kurang dari itu, sungguh angka yang memprihatinkan.
Dengan pendapatan yang demi-kian bisa dibayangkan seperti apa tingkat
kesejahteraan mereka, ditambah lagi jumlah pengang-guran yang juga tidak
sedikit, agaknya turut melengkapi kondisi ini.
Keterkaitannya dengan upaya peningkatan pertumbuhan eko-nomi dan
kemandirian ekonomi masyarakat ternyata memang harus ditangani secara
holistik dengan memanfaatkan segala potensi yang ada. Disinilah aspek
pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi sebuah kesempatan untuk
memajukan kesejahteraan masyarakat. Yang menjadi persoalannya adalah
tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.
B. Dampak Perekonomian Keluarga Setelah Ibu Rumah Tangga Berusaha
Sembako di Desa Lubuk Bumbun Kec Margo Tabir Kab Merangin
Ibu Rumah Tangga yang berusaha sembako untuk meningkatkan
ekonomi keluarga di Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir
Kabupaten Merangin dilakukan dengan cara membuka toko sembako di
rumah mereka dengan memanfaatkan salah satu ruang rumah seperti ruang
tamu, meskipun terdapat ibu rumah tangga yang sengaja membangun toko
di depan rumah mereka.
Berdasarkan hasil observasi di Desa Lubuk Bumbun Kecamatan
Margo Tabir Kabupaten Merangin diketahui bahwa Ibu Rumah Tangga
yang berusaha sembako telah berdampak positif terhadap peningkatan
pendapatan keluarga, dimana penghasilan yang dipeorleh oleh ibu rumah
tangga mampu menutupi kebutuhan sehari-hari yang selama ini kurang
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akibat turunya harga karet. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Anting Wulandari
selaku IRT berprofesi sebagai Pedagang di Desa Lubuk Bumbun:
Alhamdulillah sangat berdampak positif terhadap pereonomian
keluarga, dari keuntungan yang diperoleh dari berdagang sembako
kami dapat membantu untuk keuangan keluarga, khususnya dalam
memenuhi kebutuhan sehari-hari,”56
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Upik selaku IRT
berprofesi sebagai Pedagang di Desa Lubuk Bumbun:
pasti adalah dampaknya, kita tahu bahwa harga karet turun, tapi
kebutuhan tinggi, setidaknya dalam satu bulan kebutuhan masyarakat
akan anggaran rumah tangga tidak kurang lebih dari Rp 100.000/ hari.
Sedangkan pendapatan mereka perhari hitung-hitung kurang dari Rp
100 Ribu. Dengan adanya tambahan pendapatan dari sang istri tentunya
berdampak positif terhadap perekonomian keluarga, meskipun tidak
sepenuhnya ditutupi dari keuntungan usaha tersebut.”57

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan diketahui
bahwa terjadi peningkatan pendapatan keluarga setelah adanya usaha
sembako, hal tersebut terlihat pada tabel berikut:
Tabel. 8.
Rata-rata Pendapatan setelah usaha sembako
No
1
2
3
4

Kriteria Pendapatan Keluarga
Ayah pekerja tunggal
Ayah dan Ibu Bekerja
Ayah buruh tani
Ayah dan Ibu buruh tani

Sebelum Usaha
sembako
Rp. 1.400.000,Rp. 2.100.000,Rp. 1.100.000,Rp. 1.500.000,-

Setelah Usaha
Sembako
Rp. 2.200.000,Rp. 2.800.000,Rp. 1.700.000,Rp. 1.800.000,-

Tabel di atas menujukan bahwa terjadinya peningkatan pendapatan
keluarga setelah ibu rumah tangga membuka usaha sembako, baik
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peningkatan yang terjadi pada ayah yang bekerja sendiri maupun ayah dan
ibu yang sebelumnya sama-sama bekerja, selain itu terjadi juga peningkatan
pada keluarga yang sebelumnya sebagai buruh tani atau mereka menyadap
(motong) kebun orang lain.
C. Peran Ibu Rumah Tangga yang berusaha sembako dalam meningkatkan
ekonomi keluarga di Desa Lubuk Bumbun Kec Margo Tabir Kab
Merangin
Ibu rumah tangga sering digambarkan dengan keseharian berkutat
dengan pekerjaan rumah, mengurus anak dan bersosialisasi dengan
masyarakat sekitar. Peran ibu rumah tangga dalam hal tersebut merupakan
suatu hal yang penting dan mempunyai kontribusi penting dalam
pembentukan keluarga yang kuat, solid, sehat dan dapat memberikan manfaat
bagi masyarakat sekitar.
Dengan kondisi harga karet yang masih murah sehingga membuat
ekonomi masyarakat belum pulih, melihat berbagai peluang yang ada, maka
terdapat beberapa Ibu rumah tanggga di Desa Lubuk Bumbun Kec Margo
Tabir

Kab

Merangin

membuka

usaha

berjualan

sembako

dengan

memanfaatkan ruangan tamu yang tidak digunakan, yang lama kelamaan
usaha tersebut berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian
keluarga.
Dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ada
beberapa faktor yang umumnya terjadi pada para istri di Desa Lubuk Bumbun
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Kec Margo Tabir Kab Merangin ini, antara lain : pendapatan suami dirasa
masih belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga disebabkan harga karet
yang masih rendah, maka istri akan bekerja lebih banyak untuk membantu
memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya, ketika jumlah penghasilan
suami relatif kecil, maka keputusan seorang istri untuk bekerja relatif besar.
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Najmi Laila selaku IRT berprofesi
sebagai Pedagang di Desa Lubuk Bumbun:
Banyak ibu yang berjualan demi meningkatkan pendapatan keluarga
setelah merasa sumber keuangan mereka mulai menurun akibat harga
karet yang murah, sehingga pendapatan dari suami sebagai pemotong
tidak cukup lagi, maka banyak ibu-ibu yang punya ide untuk berjualan,
ada yang berjualan makanan ringan di sekolahan, ada yang berjualan
sayuran, ada juga yang berjualan makanan seperti bakso pecal dan lainlain, maka mereka yang memiliki cukup ruangan ada juga yang
membuka usaha sembako di rumah mereka..”58
Pengaruh jumlah tanggungan pada keluarga (tanggungan pendidikan
sekolah anak) serta kebutuhan rumah tangga, membuat semakin besar
keikutsertaan wanita untuk berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, mulai
dari kebutuhan sekolah anak-anak, biaya dapur, kebutuhan pokok dan
lainnya.
Jadi, pada intinya pada masa sekarang ini keterlibatan wanita dalam
sektor publik sudah biasa, ada wanita yang full bekerja diluar rumah sama
dengan laki-laki. Ada juga sebagian yang lain memilih kerja paruh waktu atau
menjadikan rumah tinggal mereka sebagai pusat dari kegiatan wanita mencari
nafkah, seperti berjualan. Bekerja paruh waktu atau penuh, berarti wanita
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sudah ikut berperan sebagai pencari nafkah keluarga, walaupun begitu
keterlibatan wanita disektor produksi tidak berdampak pada perlakuan yang
sama untuk suami dalam mengurus keluarga dan anak. Seperti Ibu Yusnaini
selaku IRT berprofesi sebagai Pedagang di Desa Lubuk Bumbun (seorang ibu
rumah tangga yang bekerja paruh waktu serta membuka usaha warung:
Ya beginilah kehidupan saya, setelah ada sedikit uang untuk modal
terus buka warung dirumah, ya hitung-hitung mencari tambahan. Jika
ada untuk juga buat modal warung sama biayain anak-anak sekolah”59
Tetapi, dibalik itu semua walaupun kesempatan kerjanya di bidang
dagang, berjualan makanan ringan ataupun membuka warung-warung
didepan rumahnya maupun berkesempatan kerja di luar tetap akan dijalaninya
dua peran ganda tersebut untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk
membantu suami dalam pencarian nafkahnya, tak perduli pekerjaan itu sulit
ataupun mudah tetap saja dilakoninya. Semua itu dijalani oleh para wanita
yang sudah berkeluarga ini demi tercapainya kemaslahatan bersama.
Dengan turut sertanya wanita dalam bekerja di rumah maupun luar
rumah, mereka telah bersumbangsih tenaga dan kemampuannya dalam
membantu memikul beban perekonomian keluarganya bersama suami yang
sebagai kepala rumah tangga dan penanggung jawab utama perekonomian
keluarga dari semua kebutuhan maupun keperluan keluarganya. Meskipun
begitu, seorang istri yang memilih bekerja diluar rumah tidak melupakan
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tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak -- anak, yang
dimana tetap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab perannya didalam
keluarga yakni mengerjakan peran domestiknya (sebagai ibu rumah tangga
seperti memasak, membersihkan rumah, menyiapkan hidangan makanan) dan
juga menjalankan peranannya sebagai seorang istri yang melayani suaminya.
Karena, tugas seorang istri dan ibu rumah tangga didalam keluarga tidak
pernah ada liburnya. Melihat hasil observasi peneliti pada beberapa hari,
menjadi seorang isti dan bekerja diluar rumah tidak seperti yang dibayangkan,
yaitu memliki uang banyak danlain sebagainya, pada kenyataannya banyak
beban yang dipikulnya, seperti pengurusan kesehatan bagi anggota keluarga,
karena mejadi seorang ibu ada rasa yang tidak disadari akan sikap peduli bagi
kesehatan anak dan suaminya, diantaranya dengan memperhatikan macam
atau jenis makanan dan mengatur waktu kapan sebaiknya makan, karena
sesungguhnya keluarga yang sehat sejahtera itu adalah keluarga yang secara
lahir dan batin terjaga kesehatannya.
Kemudian, beban yang terpenting lainnya adalah mendidik anakanaknya. Karena karakter dan kecerdasan anak terpancang dari seorang ibu.
Ada istilah mengatakan bahwa " anak-anak yang cerdas dilahirkan oleh ibu
yang cerdas" maka, seorang ibu menentukan kepribadian anak. Tugas
mendidik anak-anak serta anggota keluarga bukanlah suatu tugas yang
mudah, tetapi merupakan tugas yang harus dilakukan dengan penuh
ketekunan, ketabahan dan keikhlasan. Itu sebabnya, diri para wanita sangat
diuji ketika membagi waktu antara pekerjaan dengan mengurus anak
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Kondisi perekonomian keluarga rumah tangga di Desa Lubuk Bumbun Kec
Margo Tabir Kab Merangin saat ini sangat memprihatinkan, hal ini
dikarenakan masyarakat di Desa Lubuk Bumbun Kec Margo Tabir Kab
Merangin umumnya merupakan petani karet sedangkan harga karet masih
murah dan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
2. Berdasarkan hasil observasi di Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo
Tabir Kabupaten Merangin diketahui bahwa Ibu Rumah Tangga yang
berusaha sembako telah berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan
keluarga, dimana penghasilan yang dipeorleh oleh ibu rumah tangga mampu
menutupi kebutuhan sehari-hari yang selama ini kurang akibat turunya
harga karet.
3. Peran Ibu Rumah Tangga yang berusaha sembako dalam meningkatkan
ekonomi keluarga di Desa Lubuk Bumbun Kec Margo Tabir Kab Merangin
dilakukan dengan sangat baik disaat suami mereka tidak mampu mememuhi
kebutuhan rumah tangga akibat terpuruknya harga karet saat ini.
B. Saran
Perlu dukungan dari berbagai pihak untuk memberdayakan ibu rumah
tangga agar usaha mereka berkembang pesat sehingga mampu menopang hidup
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keluarga, baik dukungan secara materi dalam bentuk modal maupun
dukungan secara immateril dalam bentuk pelatihan.
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