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Sejak terbentuknya kesempatan kerja bagi wanita di luar peran rumaha tangga, wanita 
menyesuikan perannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencarai nafkah. Partisipasi 

kerja ini tidak saja menyebabkan penambahan penghasilan rumah tangga, tetapi dengan 
meningkatkan peran wanita dalam mengambil keputusan. 
Perempuan yang bekerja mereupakan salah satu bentuk mobilitas social perempuan. 
Mobilitas yang di lakukan berdasarkan kemampuan dan potensi baik secara pendidikan 
maupun kemandirian belum mencapai prosentasi yang sama dengan laki-laki. Umumnya 
mobilitasi social permpuan masih mengikuti pola tradisional, secara tradiusiolanal 
perempuan mengalami mobilitasi melalui perkawinan. Peran perempuan setelah perkawinan 

adalah melahirkan, dimana peran ini di namakan peran reproduktif. Peran ini tidak bias 
digantikan oleh laki-lakai karena memang sifatnya kodrati dan tidak bias dihindari. 
Perempuan berperan sebagai pencarai nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga 
mayoritas bekerja sebagai pedagang keliling dan petani. Kondisi keluarga yang serba 
kekuarangan dan laki-laki hanya sebagai pekerja musiman sehingga perempuan sebagai 
pencari nafkah utam dalam keluarga. 
Dengan melihat latar belakang diatas, maka tujuan penelitian adalah: 
1. untuk mengetahui peran perempuan dalam keluarga miskin 
2. untuk mengetahui strategi perempuan dalam menghadapi masalah ekonomi keluarga. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan study kasus. Sedangkan 
jenis data yang digunakan berupa sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu 
data yang di peroleh secara langsung dari sumbernya yaitu keluarga miskin yang terdiri dari 
ayah, ibu, anak, sumber dari pak RT dan tetangga terdekat, data sekunder terdiri dari 
buku-buku, dokumen, download dari internet yang berkaitan dengan penelitian. Tehnik 

pengumpulan data yang dipakai adalah observasi terhadap peran dalam keluarga miskin, 
intervieu kepada keluarga miskin yang tgerdiri dari ayah, ibu, anak dan juga pak RT 
ataupun tetangga terdekat. Untuk dokumentasi mencatat data yang sudah ada.  
Tehnik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sebagai 
pemecahan masalah yang di selidiki dengan cara mengambarkan atau melukiskan keadaan 
atau obyek peneliti pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, yang dapat 
di peroleh dari observasi dan wawancara kemudian diolah lalu dianalisis dan 
diinterprestasikan secara rasional. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. bahwa peran perempuan dalam keluarga miskin adalah sebagai pencari nafkah utama 
dalam keluarga, peran sebagai pendidik untuk anak atau keluarga, peran sebagai istri dan 
ibu, peran sebagai pengelolah rumaha tangga, dan ikut berperan dalam masyarakat. 
2. strategi-strategi yang digunakan dalam menghadapi masalah ekonomi dalam keluarga 
yaitu dengan cara memanfaatkan sumber daya manusia, memperpanjang jam kerja, 
penekannan biaya pengeluaran, pemanfaatan jaringan. 

 


