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 Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

melatarbelakangi  profil wanita dari keluarga miskin memilih bekerja dan  cara 

mengelola pendapatan keluarganya.Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang profil wanita dari keluarga 

miskin  memilih bekerja dan cara mengelola pendapatan keluarganya. 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan 

Ajibarang Kabupaten Banyumas. Fokus dalam penelitian ini adalah jenis-jenis 

pekerjaan wanita miskin dan mekanisme kerja, latar belakang wanita miskin 

bekerja, sumbangan pendapatan wanita miskin dalam pemenuhan kebutuhan 

keluarga serta cara pengelolaan pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan 

keluarga. Sumber data diperoleh dari orang-orang atau informan. Metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verivikasi.  

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah wanita dari keluarga 

miskin dalam memilih bekerja adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak 

membutuhkan keterampilan khusus, halaini disebabkan karena keterbatasan 

pendidikan yang dimilikinya. Peranannya dalam  keluarga cukup besar dalam 

sumbangan pendapatan keluarga karena selain terlibat dalam menambah 

pendapatan keluarga juga terlibat dalam pengelolaan keuangan keluarga. 

Dengan pengelolaan keuangan keluarga ini seorang wanita dapat 

memanajemen pendapatan yang diterima. Cara pengelolaaanya masih sangat 

sederhana mereka hanya membagi  dengan cara merencanakan pengeluaran  

rutin harian, mingguan, bulanan, dan tahunan dengan mengurutkan dan 

memilah-milah prioritas kebutuhan 



 Kesimpulan yang dapat diambil peneliti dalam penelitian ini adalah faktor-faktor 

yang melatarbelakangi wanita bekerja disebabkan oleh ekonomi keluarga yang 

pas-pasan, pendidikan yang rendah serta tidak mempunyai keterampilan tertentu 

atau khusus. Selain itu wanita juga mempunyai peranan dalam pengelolaan 

pendapatan keluarga, dimana dalam proses pengambilan keputusannya 

dilakukan bersama-sama dengan suami. Tetapi jika sebagai orang tua tunggal 

dalam pengambilan keputusan dilakukan sendiri. Dimana cara pengelolaan 

dilakukan dengan cara membuat prioritas kebutuhan yang paling mendesak dan 

memilah-milah antara pengeluaran rutin harian, mingguan, bulanan dan tahunan. 

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, maka disarankan agar seorang 

wanita atau ibu rumah tangga dituntut agar dapat mencari penyelesaian atau 

jalan keluar pada saat keluarga dalam kesulitan keuangan. 

 


