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ABSTRAK 

 YUNITA DOWANSIBA. NIM. 1812200011. Program Studi : Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten, 

Skripsi : “Peran Ibu Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah 

Tangga di Bidang Ekonomi di Desa Ngrundul Kecamatan Kebonarum 

Kabupaten Klaten”. 

Dalam keluarga, ibu berperan paling dominan, tidak hanya mengurus 

keluarga dan aktivitas rumah tangga tapi juga membantu perekonomian keluarga. Hal 

itu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk (1) Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan ibu petani 

dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di bidang ekonomi, (2) Untuk 

mengetahui apa yang menjadi motivasi ibu petani dalam meningkatkan kesejahteraan 

rumah tangga, dan (3) mengetahui usa aapa saja yang dilakukan ibu petani dalam 

meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di Desa Ngrundul, Kecamatan 

Kebonarum, Kabupaten Klaten.  

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah 

ibu petani di desa Ngrundul Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi atau penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ibu petani yang awalnya hanya 

melakukan pekerjaan rumah tangga, saat ini telah ditambah dengan suatu 

pekerjaan lain diluar tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Bekerjanya seorang ibu 

rumah tangga dipengaruhi banyak faktor antara lain tuntutan kebutuhan hidup 

yang semakin tinggi dan rasa keinginan untuk mendapatkan tambahan demi 

membantu penghasilan suami. Sehingga peran ibu rumah tangga juga mampu 

meningkatkan kesejahteraan keluarga  dalam bidang ekonomi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kemajuan zaman sering diiringi dengan berkembangnya informasi dan 

tingkat kemampuan intelektual manusia. Bersama itu peran perempuan dalam  

kehidupan pun terus berubah untuk menjawab tantangan jaman, tak terkecuali 

mengenai peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Biasanya, tulang punggung kehidupan keluarga adalah para pria atau suami. 

Tapi kini para perempuan banyak yang berperan aktif  untuk mendukung 

ekonomi keluarga. 

Menurut konsep ibuisme, kemandirian perempuan tidak dapat 

dilepaskan dari perannya sebagai ibu dan istri, perempuan dianggap sebagai 

makhluk sosial dan budaya yang utuh apabila telah memainkan kedua peran 

tersebut dengan baik.  Fenomena house wifization karena peran utama 

perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga yang harus memberikan tenaga 

dan perhatiannya demi kepentingan keluarga tanpa boleh mengharapkan 

imbalan, prestise serta kekuasaan (Abdullah, 1997). 

Keterlibatan perempuan melakukan peran ganda merupakan perilaku  

atau tindakan sosial yang diharapkan dapat menciptakan stabilitas dan 

harmoni keluarga. Ibu-ibu dari keluarga yang berpenghasilan rendah, 

umumnya melakukan peran ganda karena tuntutan kebutuhan hidup bagi 

keluarga. Meskipun suami berkewajiban sebagai pencari nafkah yang utama 
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dalam keluarga, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi isti untuk bekerja 

sebagai penambah penghasilan keluarga dan tentunya bertujuan untuk 

mencapai tingkat kesejahteraan. 

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan 

sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan,. 

Kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap 

warga negara untuk mengdaakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta 

masyarakat dengan  menjunjung tinggi hak-hak asasi kewajiban manusia 

sesuai dengan Pancsilan (Undang-Undang RI No. 39. 2009). 

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, Kesejahteraan sosial 

adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga 

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehinmgga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang-undang No. 11. 2009). 

Kesejahteraan sosial ialah suatu kehidupan dan penghidupan sosial 

materiil maupun spiritual yang diliputi  oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan 

ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk  

mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohaniah dan 

sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan 

Pancasila. 
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Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan 

material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki 

hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dengan 

masyarakat dan lingkungan (BKKBN, 1995.  Kesejahteraan keluarga adalah 

suatu kondisi  dinamis keluarga dimana terpenuhi semua kebutuhan fisik 

materiil, mental spiritual, dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat 

hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak 

tumbuh kembang dan  memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk 

membentuk sikap mental dan kepribadian yang matang sebagai sumber daya 

manusia yang berkualitas.  

Peran dan kedudukan perempuan di masyarakat dahulu masih berkisar 

di dalam rumah tangga dan berkutat dengan 3M, yaitu Masak (memasak), 

Macak (bersolek) dan Maranak (melahirkan anak). Hal ini berhubungan 

dengan budaya patriarkhi yang kental pada zaman kolonial, dimana 

pendidikan formal untuk kaum laki-laki dianggap lebih penting dibanding 

kaum perempuan. Bahkan pada zaman itu kaum perempuan dilarang 

mendapatkan pendidikan, dikarenakan tugas perempuan hanya di ruang privat. 

Perempuan memiliki peran dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan 

keutuhan keluarga atau rumah tangga, sedangkan laki-laki memiliki peran dan 

tanggung jawab dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga. 

 



4 

 

Pandangan perempuan bekerja mulai bergeser. Perempuan bekerja 

dianggap sebagai gambaran perempuan modern dan perempuan tidak bekerja 

atau ibu rumah tangga dianggap sebagai perempuan tradisional. Begitupun 

dengan pandangan bahwa perempuan bekerja merendahkan kaum laki-laki 

bergeser menjadi perempuan sebagai partner laki-laki untuk menumbuhkan 

relasi dalam membangun keutuhan rumah tangga. Perempuan bekerja selain 

sebagai bentuk kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, juga untuk 

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini terjadi karena suami dianggap 

kurang mampu memenuhui kebutuhan keluarga. Namun menjadi seorang 

wanita karir yang telah berkeluarga atau ibu bekerja memiliki beban ganda 

yang cukup berat. Selain bekerja, perempuan diupayakan tidak mengurangi 

kewajibannya untuk mengurus keluarga sehingga diperlukan komitmen yang 

serius antara suami dan isteri agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam 

keluarga dan tercipta keluarga yang sejahtera. 

Peran ibu petani diantaranya membantu suami untuk bekerja dikebun, 

dengan memanfaatkan lahan untuk menanam sayur-sayuran dan juga buah-

buahan seperti sayur, singkong, dan sebagainya sebagi sumber penghasilan 

dan tidak terlepas dalam membimbing dan mendidik anak dan melayani suami 

juga membantu pekerjaan suami. Namun demikian kebanyakan dari 

masyarakat masih menempatkan seorang ayah sebagai kepala keluarga untuk 

mencari nafkah. Ibu di rumah tangga lebih ditempatkan sebagai orang yang 

dinomorduakan dengan kewajiban mengurus anaknya di rumah dan juga 

layani suami dan bekerja diluar rumah. Ibu petani ternyata memiliki peranan 

yang penting dalam mengatur serta mengatasi kesederhanaan yang dialaminya 
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sebagai usaha yang dialakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga demi 

kesejahteraan rumah tangganya (Sajogyo, 1978:191).  

Ibu juga memiliki peran serta dalam mengatasi kemiskinan yang 

dialaminya. Salah satu bukti nyata ada pada desa Ngrundul Kecamatan 

Kebonarum Kabupaten Klaten mengenai peran ibu dalam meningkatkan 

kesejahteraan rumah tangga  di Desa Ngrundul tidak sedikit para ibu petani 

yang bekerja untuk membantu suami dalam meningkatkan pendapatan 

keluarga dan kesejahteraan rumah tangganya.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik 

untuk menulis skripsi berjudul: PERAN   IBU  PETANI  DALAM 

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI BIDANG 

EKONOMI DI DESA NGRUNDUL  KECAMATAN KEBONARUM  

KABUPATEN KLATEN. 

B. Identifikasi Masalah   

1. Bagaimana konstribusi ibu petani dalam memakmurkan keluarga. 

2. Bagaimana peran ibu petani dalam meningkatkan kesejahteraan rumah 

tangga di bidang ekonomi. 

C. Pembatasan Masalah  

Mengingat luasnya ruang kajian dalam peningkatan kesejahteraan 

rumah tangga,  maka peneliti membatasi masalah agar mendapatkan fokus 

penelitian. Pembatasan masalah tersebut adalah  peran ibu petani dalam 

meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di bidang ekonomi.di Desa 

Ngrundul Kecamatan Kebonarum, Klaten. 
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D. Rumusan  Masalah  

Berdasarkan uraian terdapat pada latar belakang di atas maka penulis 

merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Ibu Petani dalam meningkatkan kesejahteraan rumah 

tangga di bidang ekonomi.? 

2. Bagaimana motivasi ibu petani dalam meningkatkan kesejahteraan rumah 

tangga di bidang ekonomi.? 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan ibu petani dalam 

meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di bidang ekonomi. 

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi motivasi ibu petani dalam 

meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di bidang ekonomi. 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi praktis bagi 

mahasiswa khususnya yang ingin meneliti tentang peran ibu petani dalam 

meningkatkan kesejahterean rumah tangga di bidang ekonomi.. 

2. Manfaat Akademis 

Secara akademis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan  pemikiran dan sebagai referensi penelitian mengenai peran bu 

petani dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. 
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G. Sistematika Penulisan 

Dalam  penulisan  skripsi  ini   agar  lebih  jelas,  maka  perlu  disusun  

sistematika  skripsi   sebagai  berikut: 

BAB  I  PENDAHULUAN terdiri  dari   latar  belakang  masalah,  

alasan  pemilihan judul,  pembatasan  masalah,  rumusan  masalah,  tujuan  

penelitian,  manfaat  penelitian  dan  sistematika  skripsi. 

BAB  II  LANDASAN  TEORI  terdiri  dari  pengertian  teori peran,  

ibu petani,  kesejahteraan keluarga (rumah tangga). 

BAB  III  METODE  PENELITIAN  terdiri  dari  Pengertian  metode  

penelitian, metode  pengumpulan  data  dan  teknik  analisis  data. 

BAB  IV  DESKRIPSI  DAN  ANALISIS  DATA  terdiri  dari  

persiapan  penelitian,  deskripsi  data  dan  analisis  data. 

BAB V  KESIMPULAN  DAN  SARAN  terdiri  dari  kesimpulan  

dan  saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil temuan penelitian melalui observasi, wawancara, 

dan studi dokumentasi mengenai Peran Ibu Petani dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan  Rumah Tangga di Bidang Ekonomi di Desa Ngrundul 

Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten dapat disimpulkan bahwa peran 

ibu petani yang awalnya hanya melakukan pekerjaan rumah tangga, saat ini 

telah ditambah dengan suatu pekerjaan lain diluar tugasnya sebagai ibu 

rumah tangga. Bekerjanya seorang ibu rumah tangga dipengaruhi banyak 

faktor antara lain tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan rasa 

keinginan untuk mendapatkan tambahan demi membantu penghasilan suami. 

Sehingga peran ibu rumah tangga juga mampu meningkatkan kesejahteraan 

keluarga  dalam bidang ekonomi, seprti ibu rumah tangga yang berada di 

dusun Ngrundul Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten. Peran ibu petani 

yang awalnya hanya melakukan pekerjaan rumah tangga, saat ini telah 

ditambah dengan suatu pekerjaan lain diluar tugasnya sebagai ibu rumah 

tangga. Bekerjanya seorang ibu rumah tangga dipengaruhi banyak faktor 

antara lain tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan rasa keinginan 

untuk mendapatkan tambahan demi membantu penghasilan suami. Sehingga 

peran ibu rumah tangga juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga  

dalam bidang ekonomi. 
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B. Saran  

1. Mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan yang paling utama dan 

mendesak terlebih dahulu. 

2. Membagi waktu untuk bekerja, anak dan suami, serta mengoptimalkan 

kemampuan diri untuk mendidik dan membesarkan anak. 

3. Berusaha rutin menyisihkan pendapatan untuk ditabung guna keperluan 

mendadak dan pendidikan anak. 
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