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Abstrak
Setiap keluarga selalu ingin merasa tentram, sejahtera dan hidup
dalam suasana rukun, tenang dan damai. Perencanaan keluarga
diperlukan agar kita dapat mencapai tujuan keuangan secara
menyeluruh dan mencakup seluruh siklus kehidupan kita, dari sekarang
hingga akhir nanti. Menjadi prinsip dalam kehidupan rumah tangga
adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan
akhirat. Pernikahan atau berumah tangga adalah mengikat pria dan
wanita dengan akad nikah dan dengan tata cara sesuai dengan
ajaran agama.
Selain itu, keluarga sejahtera juga ditentukan oleh terpenuhi atau
tidaknya kebutuhan keluarga tersebut walaupun secara minimal sesuai
dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Kebutuhan pokok
manusia agar dapat dikatakan sejahtera meliputi kebutuhan jasmani
(sandang, pangan, papan), kebutuhan rohani (falsafah hidup, agama,
dan lain-lain). Oleh karena itu, untuk menciptakan keluarga yang
sejahtera diperlukan pengelolaan sumber daya dan potensi keluarga
secara berdaya guna dan berhasil guna.
Metode kegiatan ini adalah seminar. Peserta dari program
pengabdian kepada masyarakat ini adalah ibu-ibu rumah tangga
bagian dari Rukun Kampung Kelurahan Tahunan Kecamatan
Umbulharjo Yogyakarta. Dilaksanakan pada Kamis, 27 Desember 2018,
pukul 18.30 – 20.00 WIB, bertempat di Rumah Ketua RK Kelurahan
Tahunan Umbulharjo Yogyakarta.

Kata kunci: rumah tangga, finansial, keluarga berkualitas.
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PENDAHULUAN
Manajemen dalam hal organisasi adalah usaha pendinamisasian, pengarahan,
pengkoordinasian, proses pengambilan keputusan, penata laksana pengendalian,
pemeliharaan, dan pengembangan suatu organisasi dengan cara yang berdaya
guna dan berhasil guna mewujudkan tujuan organisasi. Hal yang sama juga
dilakukan dalam manajemen rumah tangga. Seperti organisasi, tugas-tugas rumah
tangga juga bisa dikelola menggunakan prinsip manajemen, yaitu: planning,
organizing, actuating, dan evaluation. Apakah manajemen dalam rumah tangga itu
bisa berhasil atau tidak tergantung dari pelaksana manajemen itu sendiri yang dalam
hal ini adalah keluarga. Keluarga adalah sebuah organisasi yang juga memerlukan
manajemen yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan
dalam rumah tangga, baik antara suami-istri maupun antara orang tua dan anak.
Dalam setiap masyarakat pasti akan dijumpai adanya keluarga karena keluarga
merupakan bagian/unit terkecil dari masyarakat. Kedudukan rumah tangga dalam
suatu masyarakat menjadi sangat penting dan menentukan keutuhan,
kelangsungan tatanan masyarakat itu sendiri. Kalau keluarga itu baik, maka
masyarakatpun akan menjadi baik, dan demikian sebaliknya. Oleh karena itu setiap
orang merasa berkepentingan untuk menciptakan tatanan keluarga/rumah tangga
yang baik, kuat, dan mandiri.
Tujuan dari mengatur rumah tangga dengan manajemen yang baik adalah demi
tercapainya apa yang disebut “rumah tangga sejahtera bahagia” atau
kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga ditentukan oleh terpenuhi atau
tidaknya kebutuhan keluarga tersebut. Jika setiap orang dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya walaupun secara minimal sesuai dengan kemampuan dan
potensi yang mereka miliki, maka orang itu dapat disebut sejahtera.
Setiap orang memiliki potensi yang ada dalam dirinya sebagai karunia dari Tuhan
Yang Maha Esa kepada setiap orang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai
kesejahteraan hidup, yaitu:
1. Sumber yang ada pada manusia, yaitu tenaga, minat, dan kesanggupan, ilmu
pengetahuan dan ketrampilan.
2. Sumber non manusia yaitu: waktu, uang, materi dan fasilitas umum yang
dalam sekolah-sekolah kesejahteraan keluarga dikenal dengan sebutan 6 M,
yaitu: Man, Money, Method, Material, Machine, dan Market.
Semua sumber ini harus dikelola dengan baik untuk dapat dimanfaatkan bagi
kesejahteraan hidup dalam rumah tangga.
Selain itu, keluarga sejahtera juga ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya
kebutuhan keluarga tersebut walaupun secara minimal sesuai dengan kemampuan
dan potensi yang dimiliki. Kebutuhan pokok manusia agar dapat dikatakan sejahtera
meliputi kebutuhan jasmani (sandang, pangan, papan), kebutuhan rohani (falsafah
hidup, agama, dan lain-lain). Oleh karena itu, untuk menciptakan keluarga yang
sejahtera diperlukan pengelolaan sumber daya dan potensi keluarga secara
berdaya guna dan berhasil guna.
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TUJUAN DAN MANFAAT
Adapun tujuan dan manfaat dari program pengabdian masyarakat dengan tema
manajemen rumah tangga ini adalah:
1. Baik suami atau istri, orang tua dan anak harus sama-sama mendambakan
home sweet home dalam artian sebuah rumah haruslah menjadi suatu tempat
yang menyenangkan, tempat melepas beban yang menumpuk sekaligus
tempat yang mengasikkan untuk memikirkan sekaligus memecahkan masalah
dari luar rumah.
2. Membantu menciptakan adanya suatu pembagian kerja/tugas, karena
setiap anggota keluarga haruslah mempunyai tugas masing-masing.
3. Mampu merencanakan keuangan pribadi atau keuangan keluarga melalui
proses manajemen keuangan.
4. Mampu mengidentifikasikan problematika yang terjadi di dalam rumah
tangga dan mampu memecahkan permasalahannya.
Mampu menjelaskan dan membuat stimulasi tentang manajemen rumah tangga.

METODE KEGIATAN
Metode kegiatan ini adalah seminar. Peserta dari program pengabdian kepada
masyarakat ini adalah ibu-ibu rumah tangga bagian dari Rukun Kampung Kelurahan
Tahunan Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Dilaksanakan pada Kamis, 27
Desember 2018, pukul 18.30 - 20.00 WIB, bertempat di Rumah Ketua RK Kelurahan
Tahunan Umbulharjo Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pembahsan program pengabdian masyarakat dengan tema manajemen
rumah tangga ini adalah :
1. Mampu menguraikan tentang manajemen rumah tangga serta mengenal
pola-pola manajemen yang sesuai.
2. Mampu melaksanakan manajemen rumah tangga yang mudah dipahami
dan diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga setiap harinya.
3. Mampu mengelola sumber-sumber daya rumah tangga yang ada, serta
menempatkan fungsi-fungsi manajemen untuk tujuan suci dan ideal dari
sebuah rumah tangga.
Diharapkan peserta dapat memahami tentang teknik mengelola rumah tangga
secara baik dan benar agar tercipta keluarga bahagia dan sejahtera.

SIMPULAN
Setiap keluarga selalu ingin merasa tentram, sejahtera dan hidup dalam suasana
rukun, tenang dan damai. Perencanaan keluarga diperlukan agar kita dapat
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mencapai tujuan keuangan secara menyeluruh dan mencakup seluruh siklus
kehidupan kita, dari sekarang hingga akhir nanti.
Menjadi prinsip dalam kehidupan rumah tangga adalah mencapai keselamatan
dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Keselamatan yang ingin dicapai adalah
keselamatan 5 aspek, yaitu:
1. Selamat Jiwa; menjaga jiwa manusia agar tetap bersih dan tidak dikotori
berbagai hal yang dapat merusak.
2. Selamat akal; menghindari diri dari makan dan minum yang dapat merusak
akal manusia, seperti mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya.
3. Selamat keturunan; adalah untuk menjaga keturunan agar jelas orang tua dari
anak yang dilahirkan dan yang akan bertanggung jawab bagi pendidikan
dan nafkahnya.
4. Selamat harta; harta adalah anugerah Tuhan yang dititipkan kepada
manusia, maka manusia diwajibkan mencari harta dengan cara yang halal.
5. Selamat martabat; manusia tidak diperbolehkan untuk merendahkan orang
lain.
Pernikahan atau berumah tangga adalah mengikat pria dan wanita dengan
akad nikah dan dengan tata cara sesuai dengan ajaran agama. Dimana tujuan
dari pernikahan adalah:
1.
2.
3.
4.

Membina kehidupan berkeluarga yang tenang dan bahagia.
Hidup saling mencintai dan mengasihi.
Melanjutkan dan memelihara keturunan.
Bertaqwa kepada Allah SWT dan membentengi dari perbuatan maksiat atau
dengan kata lain menyalurkan naluri seksual secara halal.
5. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar
keluarga.
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