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ABSTRAK 

 

Muhammad Guntur Solihin. 2020. Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membantu 

Ekonomi Keluarga(Studi tentang Buruh Batu Bata di Desa Abumbun Jaya). 

Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonimi dan Bisnis Islam. 

Pembimbing: (I) Drs. Nispan Rahmi,  M.Ag. (II) Pati Matu Jahra, S.Ag., M.Si 

 

Kata Kunci: Peran, Ibu Rumah Tangga, ekonomi dan Keluarga 

 

Penelitian ini membahas tentang Peran Ibu Rumah Tangga Dalam 

Membantu Ekonomi Keluarga yang bekerja di Desa Abumbun Jaya. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang 

bersifat deskriptif. Masalah yang diteliti mencakup: peran ibu rumah tangga 

dalam membantu ekonomi keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

ibu rumah tangga bekerja sebagai buruh batu bata di desa Abumbun Jaya. 

Permasalahan tersebut dibahas melalui studi penelitian lapangan yang 

dilaksanakan di desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten 

Banjar. Data yang diperoleh dengan cara wawancara Teknik analisis data 

yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ibu rumah tangga 

dalam membantu ekonomi keluarga. Selain itu juga untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga bekerja sebagai buruh 

batu bata di desa Abumbun Jaya. 

Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang membuat ibu rumah 

tangga sebagai buruh batu bata adalah dekat dengan tempat tinggal, 

meringankan beban keluarga, sebagai pencari nafkah dan untuk diri mereka 

sendiri dan menunjukkan bahwa peran ibu rumah tangga yang bekerja 

sebagai buruh batu bata dapat membantu ekonomi keluarga. 
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MOTO 

 
“perlahan tapi pasti” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 

huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut: 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba' B Be ب

 Ta' T Te ت

 Ṡa' Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa' Ḥ ح

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha' Kh ka dan ha خ

 Dal D De د



 

 

x 

 

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ ص

es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad Ḍ ض

de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa' Ṭ ط

te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa' Ẓ ظ

zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Ghain G Ge غ

 Fa' F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م



 

 

xi 

 

 Nun N ‘en ن

 Wau W We و

 Ha' H Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 Yā' Y Ye ي

 

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis muta’aqqin متعقدين

 Ditulis ‘iddah عدة

 

3. Ta’marbutah 

a) Apabila dimatikan ditulis h. 

 Ditulis Hibbah هبة

 Ditulis Jizyah جزية

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 

dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan  h. 

 

 ‘Ditulis Karāmah  al auliyā كرمةاألولياء

 

b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 

dammah ditulis t. 
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 Ditulis Zakātul-fitri زكاة الفطر

 

4. Vokal Pendek. 

 Kasrah Ditulis I ـــِ 

 Fathah Ditulis A ـــَ 

 Dammah Ditulis U ـــُ 

 

5. Vokal Panjang 

1. Fathah + alif                     - 

 جا هلية 

ditulis ā    -  jāhiliyyah 

2. Fathah+ ya’mati                        - 

 يسعى 

ditulis ā-  yas‘ā 

3. Kasrah + ya’mati                        - 

 كريم

ditulis I     - karim 

4. Dammah + wawu mati               - 

 فروض

ditulis û  - furud 

 

6. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya’ mati                     - 

 بينكم

ditulis ai- Bainakum 

2.  Fathah + wawu mati   

 قول

ditulis au- Qaulun 
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7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a‘antum أأنتم

 Ditulis u‘iddah أعدة

شكر تملئن   Ditulis la‘in syakartum 

 

8. Kata sandang alif + lam 

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 

 Ditulis al-Qur’ān القران

 Ditulis al-Qiyās القياس

 

b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 

 Ditulis as-Samā السماء

 Ditulis asy-Syams الشمس

 

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 Ditulis ذوي الفروض

Żawi al-furudh atau 

Żawil furudh 

 Ditulis أهل السنة

ahl as-sunnah atau 

ahlussunnah 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الر محن الرحيم
م على أشرف األنبياء و املرسلني سيدنا وموال نا حممدوعلى احلمد هلل رب العاملني الصالةوالسال

 أله وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
 اما بعد 
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penulisan skripsi yang berjudul “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam 

Membantu Ekonomi Keluarga(Studi tentang Buruh Batu Bata di Desa 

Abumbun Jaya)”. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri 

tauladan terbaik umat Nabi Muhammad saw. Beserta para sahabat, kerabat 

serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir 

zaman. 

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan 

rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta 

perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. 

Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:  

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin yang 

berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 
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UIN Antasari Banjarmasin  
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