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Dalam mengendalikan sumber-sumber 

keluarga dan menyelesaikan pekerjaan-

pekerjaan rumah tangga harus 

ditempuh tiga langkah kerja yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian (evaluasi).



Perencanaan

 Perencanaan harus dibuat untuk keseluruhan 
kegiatan yang akan diselenggarakan dalam 
kehidupan keluarga, dengan memperhatikan 
pringsip sederhana, lengkap , fleksibel dan praktis.   

 Perencanaan harus sederhana tidak mengada-ada, 
sesuai dengan kemampuan dalam arti tetap 
memikirkan dan ditata dengan selengkap-
lengkapnya

 Perencanaan itu harus fleksibel dalam pengertian 
tidak kaku, menyesuaikan dengan  situasi 
kehidupan yang dapat berubah.

 Suatu perencanaan itu harus praktis yaitu dapat 
dilaksanakan, prinsip praktis ini harus sudah 
mendasari perencanaan yang sederhana, lengkap 
dan fleksibel.



Pelaksanaan :

 Merupakan kegiatan dalam melaksanakan 
perencanaan yang telah dibuat, langkah kedua 
ini perlu dilaksanakan  dengan maksud, supaya 
kita dapat merealisasikan suatu rencana 
pekerjaaan untuk mencapai hasil yang sebaik-
baiknya, disamping kita mengawasi atau 
mengontrol terhadap hasil yang telah dicapai 
pada masa sebelumnya. 

 Dengan adanya kegiatan pelaksanaan ini, maka 
perencanaan tidak akan tetap tinggal rencana 
saja.



Penilaian :

 Kegiatan penilaian, tidak hanya mencari 
kekurangan-kekurangan dalam 
pelaksanaan perencaaan  saja, tetapi 
harus dapat melihat sukses atau hasil 
kerja dalam pelaksanaan rencana tadi. 

 Semua ini perlu kita ketahui supaya 
kekurangan-kekurangan dapat diperbaiki 
dan hasil serta kelebihan yang telah kita 
capai dapat di sempurnakan dan harus 
ditingkatkan pada waktu yang akan 
datang.



Faktor-faktor yang Melandasi Proses 

Manajemen Sumber Daya Keluarga:

 Siklus hidup keluarga yaitu tahapan-tahapan 
perkembangan keluarga; masa pembentukan 
keluarga, tahap perkembangan keluarga, 
tahap penyusutan

 Pembangunan nasional; yang berdampak 
adanya tuntutan-tuntutan dan keinginan-
keinginan serta kebutuhan keluarga yang 
semakin komplek



• Perkembangan teknologi dan 

perkembangan ekonomi:

- Meningkatnya penghasilan keluarga 
sehingga   keinginan dan kebutuhan 
meningkat

- Perkembangan teknologi yang berakibat 
pada meningkatnya teknologi alat rumah 
tangga

- Alat-alat rumah tangga dan alat transportasi 
yang memudahkan untuk mobilitas keluarga

- Perkembangan teknologi dalam bidang    
kesehatan, sehingga angka harapan hidup 
semakin meningkat



 Pembangunan sosial yang 
menyebabkan majunya pendidikan 
terutama bagi wanita sehingga 
banyak wanita yang memasuki 
pasar kerja

 Pertumbuhan penduduk akibat dari 
meningkatnya angka kelahiran 
berpengaruh pada pendidikan anak 
dan persaingan kerja



Sumber-sumber Keluarga:

 Sumber materil; sumber keluarga yang 
berhubungan dengan kebutuhan fisik yaitu 
materi yang dimiliki keluarga seperti barang-
barang yang digunakan oleh keluarga, uang 
sebagai penghasilan keluarga

 Sumber non materil; sumber keluarga yang 
berhubungan dengan kebutuhan sosial 
psikologis seperti pengetahuan, kemampuan, 
kemauan, dorongan, kasih sayang, perhatian 
dan pengakuan.


