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MOTTO 

 

َقبَۤاىَِٕل ِلتَعَاَرفُْوا ۚ اِنَّ  اُْنٰثى َوَجعَْلٰنُكْم ُشعُْوبًا وَّ ْن ذََكٍر وَّ َنِلْيٌم َخبِْيرٌ  اَْكَرَمُكْم ِنْن َ اللِهِ  اَقْٰقىُكْم ِاِنَّ اللِه َ ٰيٰٓاَيَُّها النَّاُس اِنَّا َخلَْقٰنُكْم م ِ  

 

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di 

antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah 

Maha Mengetahui, Mahateliti”. (Q.S. AL-Hujarat: 13) 
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‘’Multi Peran Wanita Karir pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fenomenologi 

di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)’’ 

ABSTRAK 

 

 

 
Kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan tidak ingin tertinggal dari kecamatan 

lainnya, berupaya untuk menjadikan kecamatan unggul dan berkualitas. Hal ini 

disebabkan banyak wanita yang kini lebih memilih untuk menjadi   wanita karir 

sekaligus ibu rumah tangga. Selain itu, juga sudah menjadi bagian dari tuntutan zaman 

dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Bukan berarti laki-laki atau suami tidak 

mampu menafkahi keluarga akan tetapi karena keinginan dalam membantu suami 

bekerja dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada masa pandemi covid-19 

bulan April tahun 2020-2021 ini juga cukup menguras keuangan keluarga, misalnya 

dengan pembelian paket internet untuk belajar daring atau bekerja online. Wanita 

karir bukan   berarti harus bekerja di kantor, tapi bisa juga bekerja dari rumah, misalnya 

saja berjualan online. Dimaksudkan agar wanita ketika mendapati sebuah masalah telah 

mempunyai bekal ilmu soft skill and hard skill kuat sehingga dapat menolong dalam 

menghadapi kerasnya kehidupan. Maka dari itu, diharapkan kecamatan ini mampu 

menjadi unggul sesuai dengan harapan tuntutan dan kebutuhan zaman. Sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan standart multi peran wanita karir, 

programnya, dan perencanaannya di Kecamatan Tegalombo. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi fenomenologi dan metode pengumpulan 

data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun penelitian ini 

menghasilkan kedudukan peran wanita karir dalam kesejahteraan ekonomi, pendidikan 

keluarga, dan keharmonisan rumah tangga diharapkan multi peran wanita karir dimasa 

covid-19 dapat menguraikan permasalahan yang terjadi, dan lebih mengarahkan bahwa 

kualitas dan kuantitas wanita karir dalam meningkatkan keberlangsungan hidup.
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''Multi Roles of Career Women during the Covid-19 Pandemic 

(Phenomenological Study in Tegalombo Pacitan 

District)'' 

 
 

ABSTRACT 

 
Tegalombo sub-district, Pacitan district, does not want to be left behind from other sub-

districts, trying to make the sub-district superior and quality. This is because many 

women now prefer to be career women as well as housewives. In addition, it has also 

become part of the demands of the times in improving the family economy. This does 

not mean that men or husbands are unable to provide for the family, but because of the 

desire to help their husbands work and the many needs that must be met. During the 

COVID-19 pandemic in April 2020-2021, it was also quite a drain on family finances, 

for example by purchasing internet packages to study online or work online. Career 

women do not mean having to work in an office, but they can also work from home, for 

example, selling online. It is intended that when women encounter a problem, they 

already have the provision of strong soft skills and hard skills so that they can help in 

dealing with the rigors of life. Therefore, it is hoped that this district will be able to excel 

in accordance with the expectations of the demands and needs of the times. So this study 

aims to describe the standard of multi-role career women, their programs, and their 

planning in Tegalombo District. The research method used is qualitative with the type 

of phenomenological study and data collection methods using interviews, observation, 

and documentation. This research results in the position of career women's roles in 

economic prosperity, family education, and household harmony. It is hoped that the 

multi-role of career women in the Covid-19 era can describe the problems that occur, 

and further direct the quality and quantity of career women in improving survival. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang 

Suatu keharusan bagi wanita karir.1 Y a n g  hakikatnya itu sudah  

dikenal sejak masa lalu sebagai pekerja, namun hal itu hanya sebatas  di dalam 

rumah. Seiring dengan berjalannya waktu, wanita pekerja sudah mulai 

merambah ke berbagai sektor, sehingga memberikan kesempatan luas pada 

wanita untuk bekerja di luar rumah. Inilah yang disebut dengan wanita karir.2 

Banyak wanita yang kini lebih memilih untuk menjadi   wanita karir sekaligus 

ibu rumah tangga. Selain itu, juga sudah menjadi bagian dari tuntutan zaman 

dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Bukan berarti laki-laki atau suami 

tidak mampu menafkahi keluarga akan tetapi karena keinginan dalam 

membantu suami bekerja dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Seperti yang dikutip dalam buku gender dan wanita karir menyatakan bahwa 

terdapat dua faktor mempengaruhi wanita berkarir karena adanya dukungan 

penuh dari keluarga (khususnya suami) dan dukungan yang memadai dari 

lingkungan kerja.3 

Sejatinya perempuan ketika memilih berperan ganda dituntut senantiasa 

mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka, ketika seorang 

wanita karir menghadapi tekanan ditengah masyarakat 

 

1Nazaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: 

Dian Rakyat, 2010), 229. 
2Ahmad Zayyadi, “Perempuan Bekerja (Tinjauan Gender Equality dalam Peran 

Keluarga)”: Jurnal Yin Yang, Volume 7 Nomor 2 (2012): 44. 
3Alifiulahtin Utaminingsih, Gender dan Wanita Karir, Cetakan 2 (Malang: Tim UB 

Press, 2017), 102. 
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senantiasa cepat beradaptasi atas apapun yang dihadapi pada masa itu.4 Namun 

ada yang masih memposisikan perempuan   sebagai   makhluk lemah dan 

melarang beraktivitas di luar rumah dengan dalih bahwa perempuan 

kemanapun pergi harus disertai mahram walaupun untuk keperluan menuntut 

ilmu sekalipun. Disisi lain, ada juga yang berpandangan bahwa perempuan 

tidak boleh bekerja tetapi sebaiknya berada di rumah untuk mengurus rumah 

dan mendidik anak. Hal ini diperkuatkan dengan teori yang mengonsepsikan 

bahwa wanita yang berperan ganda memiliki tanggungjawab untuk mengurus 

rumah tangga dengan baik. Kondisi ini menyebabkan wanita bekerja rentan 

mengalami work-family conflict dibandingkan dengan pria.5 

Pada masa pandemi covid-19 bulan April tahun 2020-2021 ini juga 

cukup menguras keuangan keluarga, misalnya dengan pembelian paket 

internet untuk belajar daring atau bekerja online. Wanita karir bukan   berarti 

harus bekerja di kantor, tapi bisa juga bekerja dari rumah, misalnya saja 

berjualan online. Walaupun bekerja dari rumah tetap sulit bagi wanita karir 

membagi waktu dalam menyelesaikan tugas kantor ataupun rumah. Pandangan 

feminisme, menimbulkan pandangan bahwa feminisme sebagai akibat dari 

kebutuhan untuk menghidupi keluarga dan semakin meningkatnya keterdidikan 

kaum perempuan. Isu   ketidakadilan gender mulai disuarakan di Indonesia 

sejak 1960-an, isu ini menjadi bagian dari fenomena dan dinamika masyarakat 

Indonesia yang membuat posisi kaum perempuan semakin membaik. 

Meski demikian, isu wanita karir masih menjadi bahan perdebatan yang 

berkelanjutan. Ditambah lagi, banyak pihak membandingkan profesi wanita 

yang bekerja dengan ibu rumah tangga memilih untuk bekerja 

4Ibid., 111. 
5Saleh   Qasan, Nahwa   Fikri Nisaiyyin   Harakiyyin Munazham, Alih Bahasa: Khazim Abu 

Fakih, Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan (Surakarta: Era Intermedia, 2001), 19. 
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diartikan dengan menelantarkan keluarga dan memilih ibu rumah tangga 

dianggap menyia-nyiakan gelar yang telah   diraih. Kenyataannya tidak salah 

keduanya itu, bisa dijalankan dengan tanggung jawab, urusan pekerjaan 

maupun urusan membangun keluarga yang berakhlak. Wanita karir memiliki 

beban lebih berat, disatu sisi harus bertanggungjawab atas urusan rumah 

tangga, disisi lain harus bertanggungjawab atas urusan pekerjaannya. Semua 

permasalahan yang ada di rumah atau dalam pekerjaan harus mampu 

terpecahkan. Jika tidak, akan menimbulkan beban mental tersendiri karena ibu 

(istri) akan selalu disalahkan. Misalnya ketika prestasi anak menurun. Terlebih 

lagi, pada masa pandemi covid-19, wanita dituntut untuk multitalenta dengan 

bertambahnya tugas baru tanpa terkecuali bagi wanita karir yaitu menjadi guru 

bagi anaknya di rumah. Karena pada masa ini, anak diwajibkan belajar dari 

rumah dengan menggunakan media komunikasi (online). 

Wanita karir dalam Islam adalah wanita berkarir dengan syarat- syarat 

yang harus terpenuhi. Wanita harus bebas dari hal-hal yang akan menyebabkan 

kemungkaran ataupun kehormatan dari seorang wanita. Selain itu, seorang 

wanita karir harus mengetahui resiko   dari   peran ganda di lingkungan 

keluarga maupun lingkungan kerja. Perizinan dari seorang suami bagi seorang 

wanita yang berkarir khususnya sangat penting agar tercipta kemaslahatan 

dalam berumah tangga. Syariat Islami wanita karir juga mengutamakan untuk 

menjaga adab menjaga pandangan, berhijab syar’i, tidak memakai wewangian 

yang berlebihan dan tidak melembutkan suara kepada pria yang bukan 

mahrom. Dalam dunia pekerjaan, seorang wanita karir juga harus 

mempertimbangkan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan sifat wanita serta 

tidak melakukan ikhtilat 
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dilingkungan kerja.6 Sanksi sosial berpengaruh besar saat perkembangan 

seorang wanita karir khususnya dalam peningkatan etos kerja. Dibuktikan 

adanya hasil wawancara etos kerja dipengaruhi oleh beberapa kondisi mental 

seseorang. 

Peran ganda seorang wanita karir dari aspek sosisologi sejatinya 

mendukung serta mendampingi suami dan   anak dalam kondisi apapun, juga 

mendorong segala usaha menjadi keberhasilan suami dan kesuksesan anaknya, 

hal ini berkembang terus dan dilanggengkan oleh pranata yang ada dalam 

masyarakat patriarkhi, sehingga dapat mempengaruhi sudut pandang 

masyarakat tidak hanya pria terhadap wanita tetapi wanita untuk pria. Namun, 

tidak bisa dipertahankan secara mutlak. Disisi lain, banyak juga ditemukan 

wanita berpotensi, berkompeten yang bekerja atau berkarir mencari nafkah, 

demi tegaknya ekonomi rumah tangga demi mendukung peningkatan pendapat 

keluarga sesuai dengan nilai religi dan social budaya yang dianutnya.7 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di desa Tegalombo ditemukan 

beberapa wanita karir   memiliki   latar belakang berbeda dalam memilih karir. 

Hal ini dilakukan oleh para wanita di   Desa Tegalombo karena adanya 

keinginan dan tuntutan. Pada umumnya, wanita   bekerja   sebagai ibu rumah 

tangga sekaligus pendidik dalam mendidik anaknya. Namun, dikondisi 

pandemi ini, para wanita berkarir melakukan segala usaha demi membantu 

perekonomian rumah tangga seperti bercocok tanam, berjualan keliling 

ataupun menjual barang   secara online. Disisi   lain,   rata-rata wanita di desa 

Tegalombo juga melakukan aktivitas secara bersamaan dalam waktu sehari 

seperti kegiatan mengajar di tempat TPQ. Bahkan, juga ditemukan wanita 

berkarir   dengan melakukan berbagai profesi seperti 

 

6Alifiulahtin Utaminingsih, Gender dan Wanita Karir (Malang; Tim UB Press, 2017), 

98. 
7Ibid., 101. 
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berbisnis, mengajar ataupun bercocok tanam yang dilakukan secara bersama. 

Namun, dengan banyakanya kegiatan tersebut juga tidak menutup 

kemungkinan peran wanita yang memilih berkarir harus mengesampingkan 

peran wanita di lingkungan berbeda dalam waktu bersama seperti tugas wanita 

sebagai istri dan ibu. Sehingga wanita yang memiliki karir melakukan peran 

ganda pada kenyataanya mudah beradaptasi atas lingkungan  dihadapannya.8 

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Tegalombo. Alasan peneliti 

memilih lokasi ini adalah karena adanya peningkatan keluhan tentang 

bertambahnya tugas perempuan di rumah pada masa covid-19 dilihat data yang 

menyatakan bahwa tingginya wanita berkarir, penopang ekonomi, istri 

sekaligus ibu. Namun mayoritas dari wanita di sini dapat menyelesaikan 

tugasnya dengan baik melihat banyaknya permasalahan yang muncul pada 

masa pandemi  covid-19. 

Saat ini timbul masalah terjadi di masyarakat kecamatan Tegalombo 

tentang multi peran perempuan karier pada masa pandemi covid-19 dengan 

kondisi tersebut fitrah perempuan sebagaimana kodratnya, kenyataanya seluruh 

beban kerja 24 jam dalam kehidupan keluarga. Perempuan cenderung 

mendapat tekanan pekerjaan lebih berat dibandingkan laki- laki, seperti: 

Deskriminasi berdasarkan jenis kelamin, superwomen sindrom, devaluasi usia 

pekerjaan menuntut penampilan fisik dan ketrampilan tertentu. Sehingga 

berakibat sering terjadi perempuan kurang mendapatkan suatu kesempatan 

yang lebih “luas” baik dalam perencanaan dan pengembangan kariernya. 

Berdasarkan pemaparan , penulis tertarik untuk meneliti yang akan 

disusun dalam judul penelitian ”Multi Peran Wanita Karir pada Masa 

 

 

 

8Wawancara dan Observasi di Kecamatan Tegalombo Tanggal  2 Januari 2021, Pukul  07.00 Wib. 
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Pandemi Covid 19 di Kecamatan Tegalombo” (Studi Fenomenologi di 

Kecamatan Tegalombo). 

 
B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka 

dalam penelitian ini penulis menentukan rumusan   masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan dan peran wanita karir dalam mewujudkan 

kesejahteraan ekonomi keluarga pada masa pandemi covid-19 di kecamatan 

Tegalombo? 

2. Bagaimana kedudukan dan peran wanita karir dalam menanamkan 

pendidikan keluarga di kecamatan Tegalombo? 

3. Bagaimana kedudukan dan peran wanita karir dalam mewujudkan 

keharmonisan rumah tangga di kecamatan Tegalombo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

adalah: 

1. Menganalisa kedudukan dan peran wanita karir dalam mewujudkan 

kesejahteraan ekonomi keluarga pada masa pandemi covid-19 di kecamatan 

Tegalombo. 

2. Menganalisa kedudukan dan peran wanita karir dalam menanamkan 

pendidikan keluaga di kecamatan Tegalombo. 

3. Menganalisa kedudukan dan peran wanita karir dalam mewujudkan 

keharmonisan rumah tangga di kecamatan Tegalombo. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dapat memberikan manfaat diketahuinya: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Penelitian diharapkan dapat menambah dan memperbanyak gudang 

keilmuan dalam ilmu hukum Islam. 

b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

juga memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai pentingnya 

kesadaran hukum Islam. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan juga 

referensi saat penelitian yang terkait bagi penelitian dimasa mendatang, 

yakni yang berkaitan dengan multi peran wanita karir pada masa 

pandemi covid-19. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan informasi 

terkait kedudukan dan peran wanita dalam memilih karir. 

b. Bagi peneliti hasil penelitian ini berguna memperkaya wawasan 

keilmuan dan diharapkan mudah diaplikasikan secara praktis 

sebagaimana peran wanita karir dalam kehidupan di masyarakat. 

c. Hasil penelitian sangat diharapkan memberikan kontribusi kepada 

lembaga pemerintahan terkait, khususnya Kecamatan Tegalombo 

sebagai referensi maupun evaluasi dalam melihat multi peran wanita 

karier pada masa pandemi covid-19. 

E. Telaah Penelitian Terdahulu 

Tinjauan pustaka adalah kajian yang berisi tentang penelitian penelitian 

terdahulu dan   berisi beberapa referensi yang relevan sebagai dasar untuk 

melihat sisi orisinalitas pada penelitian ini. Pada bagian tinjauan pustaka 

akan dijabarkan diantaranya adalah tujuan penelitian, metode penelitian, serta 

hasil dari penelitian tersebut. Kajian terkait penelitian yang berhubungan 

dengan perencanaan program keagamaan, dapat ditemukan dari penelitian  

terdahulu diantaranya: 

1. Mellinda dan Anindra Guspa, yang berjudul “Hubungan Dukungan Sosial 

dengan Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karir di Masa Pandemi 
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Covid-19”, yang dimuat dalam Jurnal Socio Humanus Vol. 3 No. 11 Januari 

2021 penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan dukungan 

sosial dengan konflik peran ganda wanita karir di masa pandemi covid-

19.9 Penelitian ini sama membahas tentang peran wanita karir pada masa 

pandemi. Namun peneliti menemukan perbedaaan. Adapun perbedaan 

dengan penelitian ini adalah diteliti dengan metode penelitian yang 

digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian 

kuantitatif sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan 

menggunakan penelitian kualitatif dengan variabel lain  pada dukungan 

sosial pada masa covid-19. 

2. Ricka Handayani dalam Jurnal Kajian Gender dan Anak dengan judul 

“Multi Peran Wanita Karir pada Masa Pandemi Covid-19” pada tahun 

2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis multi peran wanita 

karir pada masa pandemi covid-19. Hasil penenelitian ini adalah informan 

merasa kesulitan pada masa pandemi covid-19 dengan tambahan peran 

sebagai guru pendamping untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah. 

Ada kesulitan membagi waktu   karena jam belajar anak sama dengan jam 

kerja ibu. Berdasarkan cara informan dalam mengatasi multi peran menjadi 

salah satu menjadi tetap membagi waktu se-efektif dan se-efisien dapat 

membuat perencanaan pekerjaan setiap harinya. Maka multi peran wanita   

karir dapat terlaksana dengan baik dan seimbang dalam urusan pekerjaan, 

rumah tangga, dan tugas belajar anak.10 Bedanya dengan penelitian saya 

adalah difokus masalah yang menyatakan bahwa peneltian lebih rinci 

dalam jenis karir apa saja yang akan  diteliti. 

 

 

9Melinda dan Anindra Guspa, “Hubungan Dukungan Sosial dengan Konflik Peran 

Ganda pada Wanita Karir di Masa  Pandemi Covid-19”: Humanis Socio Volume 3  Nomor 1. 
10Ricka Handayani, “Multi Peran Wanita karir pada Masa Pandemi Covid-19”: Kajian 

Gender dan Anak Volume 04 Nomor 1 (2020). 
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3. Eka dan Biko, “Perempuan Pencari Nafkah selama Pandemi Covid- 19” 

pada tahun 2021. Hasil penelitian ini adalah Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) mempengaruhi kondisi ekonomi di masyarakat Kampung 

Kue Rungkut Lor II, dan perempuan mengalami beban kerja tiga kali lipat 

lebih banyak dari pada laki-laki di rumah. Pandemi justru semakin 

menambah keterhisapan dan ketertindasan bagi perempuan di masyarakat 

Kampung Kue Rungkut Lor II. Maka dari itu perlu adanya penelitian lebih 

lanjut mengenai kualitas hidup perempuan pencari nafkah di Kampung 

Kue Rungkut Lor II sebelum pandemi untuk mengetahui perbedaan 

kualitas hidup perempuan pencari nafkah di lokasi yang sama.11 Adapun 

persamaan dari penelitian yang   akan diteliti adalah sama membahas 

peran wanita pekerja pada pandemi covid-19 sedangkan fokus penelitian 

saya adalah multi peran wanita dalam masa covid dari berbagai bidang. 

4. Shinta Mustika Setyasih dan Maulana Rezi Ramadhana, “Pola Interaksi 

antara Ibu Bekerja dengan Anak dalam Keluarga Selama Masa Pandemi 

Covid-19 (Studi Fenomenologi Pada Ibu Bekerja Di Purwakarta)” Hasil 

penelitian menunjukan bahwa berdasarkan tiga tema yang muncul dari 

orientasi percakapan yaitu ikatan emosional, konten pembicaraan, empati 

termasuk pada orientasi yang memiliki percakapan tinggi. Sedangkan 

berdasarkan empat tema yang muncul dari orientasi konformitas yakni 

kebiasaan perilaku, nilai, sikap, serta keyakinan termasuk pada orientasi 

yang memiliki konformitas rendah. Implikasi penelitian dibahas. Penelitian 

ini   berfokus pada pola interaksi antara ibu bekerja dengan anak dalam 

keluarga selama covid-19, dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Penelitian 

 

 

11Eka Kartika S dan Biko Nabih, “Perempuan Pencari Nafkah selama Pandemi Covid-19. 

Jurnal Al-Mada”: Jurnal Agama Sosial dan Budaya Volume 4 Nomor 1 (2021) 
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menggunakan analisis tematik melalui software ATLAS.ti versi 8.12 

Sedangkan penelitian saya lebih mengarah kemacam jenis dan multi peran 

wanita saat pandemi covid-19 dengan metode penelitian kualitatif dan 

pendekatan fenomenologi. 

5. Annisa Miranty Nurendra, “Peranan Tuntutan Kerja dan Sumber Daya 

Kerja terhadap Keterikatan Kerja Wanita Karir”. Hasil penelitian 

menunjukkan tidak ada korelasi antara tuntutan kerja dan keterikatan kerja 

pada wanita karir, terdapat korelasi antara sumber daya kerja dengan 

keterikatan kerja, dan sumber daya kerja tidak memiliki efek moderasi pada 

hubungan antara tuntutan kerja dengan keterikatan kerja.13 Bedanya dengan 

penelitian saya dari judul dan metode penelitian serta hasil penelitiannya 

yang lebih fokus ke multi peran wanita karir dibidang yang dipilih. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian saya menggunakan pendekatan fenomenologi, yang 

merupakan dasar dari penelitian kualitatif. Moelong mengartikan 

fenomenologi menjadi pandangan berfikir menekankan pada fokus 

pengalaman subjektif manusia dan interprestasi dunia.14 

 
 

12Shinta Mustika Setyasih dan Maulana Rezi Ramadhana, “Pola Interaksi antara Ibu Bekerja 

dengan Anak dalam Keluarga selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fenomenologi pada Ibu 

Bekerja di Purwakarta)” e-Proceeding of Management: Volume 8 Nomor 4 (2021): 4072. 
13Annisa Miranty Nurendra, “Peranan Tuntutan Kerja dan Sumber Daya Kerja terhadap 

Keterikatan Kerja Wanita Karir” https://journal.uii.ac.id/Psikologika/article/view/8107/7032 . 
14Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2015), 15. 

https://journal.uii.ac.id/Psikologika/article/view/8107/7032
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di wilayah Kecamatan Tegalombo 

kabupaten   Pacitan. Bahwa   berdasarkan data yang ada banyak multi peran 

perempuan yang dilakukan selama masa pandemi covid-19. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yang dimaksud adalah informasi responden 

lapangan yang ada di kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. 

Adapun responden yang kami temui ada 8 orang dengan latar belakang 

yang berbeda, yakni: 2 pendidik disalah satu sekolah negeri, 2 dari 

ibu rumah tangga , 2 dari perempuan bekerja di kantor, 1 dari petani, 

dan 1 pedagang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder menjadi data penunjang agar bisa memenuhi data 

primer, yaitu jumlah data wanita   karir   melalui data BPS yang ada 

di kecamatan Tegalombo. 

c. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud yakni seperti informasi dari 

informan yang digunakan objek penelitian saya, yaitu beberapa 

masyarakat Tegalombo, serta informan wanita karir yang ada di 

Tegalombo. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa 

teknik, yaitu: 
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a. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab yang dikerjakan secara sistematik dan   berlandaskan pada 

masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian menjadi tekhnik dalam 

mengumpulkan data, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada 

masalah, tujuan, dan meneliti hipotesis. Teknik wawancara terbagi 

menjadi terstruktur   dan tak terstruktur.15 Peneliti akan melakukan 

wawancara dengan wanita karir yang belum menikah dan sudah 

menikah dengan tema peranan yang dilakukan wanita karir apa saja 

dan kedudukan   wanita karir dengan teknik wawancara tak terstruktur. 

b. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau 

fenomena yang ada pada penelitian. Observasi dibagi menjadi tiga cara, 

yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang dan tersamar, dan 

observasi tak terstruktur. Sedangkan observasi partisipasi dibagi lagi 

menjadi empat cara, yaitu observasi pasif, observasi moderat, observasi 

aktif, dan observasi lengkap.16 Dalam penelitian ini, metode observasi 

yang dilakukan adalah observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi 

pasif. Pada partisipan masyarakat wanita, peneliti mendatangi kantor 

partisipan dan mengamati partisipan dalam bekerja sambil melakukan 

wawancara. Hal ini   dilakukan dengan maksud agar peneliti 

memperoleh data yang akurat dan valid untuk penyusunan penelitian.17 

Peneliti 

                                            15Sugiyono, Metodologi Penelitian kuantitiaf kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,    

2011), 139. 
16Di Lapangan; Ibid. 16. 

 
17Ibid. 17. 
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akan melakukan observasi terkait tentang kegiatan dan aktivitas 

wanita karir yang ada di desa Tegalombo. 

c. Dokumentasi 

Menurut Arikunto, metode dokumentasi adalah metode 

pengumpulan data dengan menggunakan catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. 

Dokumen merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara.18 

Setelah melakukan wawancara dan observasi, peneliti melakukan 

pencatatan dan menulis transkrip untuk mencatat apa yang telah 

didapat dilapangan dari beberapa sumber. Hasil dari observasi dan 

wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. 

Menurut Guba dan Licoln, dokumen digunakan untuk keperluan 

penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan 

seperti:19 

1) Dokumen dan rekaman digunakan karena merupakan sumber yang 

stabil, kaya, dan mendorong. 

2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

3) Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena 

sifatnya yang alamiah,   sesuai dengan konteks, lahir, dan berada 

dalam konteks. 

4) Rekaman relatif murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen 

harus dicari dan ditemukan. 

 

18Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2015), 15. 

 
19Ibid. 18. 
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5) Keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan 

teknik kajian isi. 

Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas ilmu pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 

Dokumentasi yang digunakan di dalam   penelitian ini antara lain hasil 

rekaman wawancara dan foto dari partisipan. Namun, tidak semua foto 

dari partisipan bisa disajikan karena tidak semua partisipan 

menghendaki wajahnya terlihat di dalam laporan penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika   pembahasan ini, peneliti membagi dalam enam bab 

yang   saling berkaitan yang merupakan satu pembahasan yang utuh, yaitu: 

Bab satu, bagian ini memuat tentang penjelasan dan gambaran secara 

umum tentang penelitian ini yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua, memuat penjelasan teoritik tentang Multi Peran Perempuan 

Karir pada masa pandemic covid 19.   Fungsi dari bab ini adalah untuk 

menjelaskan secara teoritis   terkait   landasan   dasar penelitian ini sebagai 

alat analisis penelitian. 

Bab ketiga, kedudukan dan peran wanita karir dalam kesejahteraan 

ekonomi di kecamatan tegalombo memuat deskripsi dari rumusan masalah 

pertama, yakni kedudukan dan peran wanita karir dalam kesejahteraan ekonomi 

di kecamatan Tegalombo didalamnya akan 
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mengulas mengenai: paparan data lapangan, analisis data lapangan dan sintesis. 

Bab keempat, pemahaman kedudukan dan peranan wanita karir dalam 

pendidikan di kecamatan tegalombo memuat hasil dari rumusan masalah yang 

kedua, yakni berisi tentang pemahaman kedudukan dan peranan wanita karir 

dalam pendidikan di kecamatan Tegalombo didalamnya akan mengulas 

mengenai: paparan data lapangan,   analisis data lapangan  dan  sintesis. 

Bab kelima, kedudukan dan peran wanita karir dalam keharmonisan 

rumah tangga memuat analisis   rumusan masalah yang ketiga, yakni berisi 

tentang kedudukan dan peranan wanita karir dalam keharmonisan rumah tangga 

di kecamatan Tegalombo. 

Bab keenam, penutup memuat kesimpulan dari rumusan masalah, 

saran dan kata penutup yang juga akan dilengkapi dengan   daftar pustaka. 



 

 

 

 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Wanita  Karir 

1. Pengertian Wanita Karir  menurut Islam 

Selain istilah wanita, sinonim yang digunakan adalah perempuan. 

Dalam kamus bahasa Arab mu‟jam al-lughah al-„arabiyah kontemporer 

karya Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdar, ada istilah yang menunjukkan 

pada perempuan atau wanita diantaranya adalah al-usny, al-nis, al-imra‟ah 

yang kesemua itu memiliki makna tersendiri, namun merujuk pada 

karakteristik perempuan atau wanita. Misalnya istilah al-usny bisa 

dimaknai sebagai   kelembutan, kelenturan, dan fleksibilitas, bersifat 

kewanitaan dan   feminisme. Dalam Al-Qur’an ditemukan kata al-usny    

sebanyak 2 kali yaitu di QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. Ali Imran   

ayat 195. Selanjutnya istilah An-Nisa biasa dimaknai dengan   istilah   

perempuan   bentuk jenis kelamin, bukan sifat perempuan. Penyebutan 

dalam Al-Qur’an tidak kurang dari empat puluh kali menurut Abdul 

Baqi dalam Mu‟jam al-Mufahras li al-faadz. Adapun istilah imra‟ah 

bermakna perempuan atau istri. Kata al-imra‟ah kemudian membentuk kata 

mar‟atun (perempuan) yang sepadan dengan kata mir‟atun (cermin) 

menunjukkan adanya kedekatan antara perempuan   dengan   cermin. Jika 

disitu ada perempuan atau wanita maka disitu pula terdapat cermin. 

Perempuan dan cermin menjadi dua hal   yang   sulit dipisahkan karena 

mempunyai kebiasaan bersolek atau berhias selalu menyediakan cermin  

dalam  tas bawaan. 

 

 

 

 

 

 
16 
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Berbeda dengan dua istilah diatas, istilah imra‟ah atau mar‟ah 

tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, hanya dapat dijumpai dalam hadis nabi 

Muhammad Saw sebagai berikut: “Ketika Rasulullah Saw mengetahui 

bahwa masyarakat Persia mengangkat putri Kisra sebagai penguasa mereka, 

beliau bersabda:   Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan 

urusan mereka kepada perempuan (Al-mar‟ata).” (HR. Bukhari). Selain itu, 

perkataan dari M. Syaltut dalam buku Min Taujihat al-Islam dari kutipan 

M. Quraisy Shihab tentang tabiat manusia dengan mengatakan: “Taibiat 

kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan (fi al-rijal wa al-mar‟ah) 

hampir sama.”1 

Wanita karir dalam Al-Qur’an ialah “Al-ladzhiina amanuu wa 

„amilu al-shoolikhat” yang berusaha bekerja dengan sebutan amal. Wanita 

bekerja terkadang membawa tumpang tindih dalam kebenarana atau 

kesalahan, kejujuran, kecurangan menjadi samar kelalaian melebihi batas 

dan penyimpangan. Sebagian kelompok yang berpendapat untuk mengunci 

wanita dalam rumah dan melarang keluar meskipun ada aktivitas 

dimasyarakat dengan alasan melanggar kodrat dan fitrah yang Allah 

berikan dapat menyebabkan lepas dari tanggung jawab rumah tangga dan 

bisa menghancurkan keutuhan keluarga.2 

Pendapat lain mengatakan kesalehan wanita bisa dibuktikan ketika 

hanya keluar rumah dua kali pertama, keluar dari rumah ayah menuju rumah 

suami. Kedua, dari rumah suami menuju kuburan. Padahal Al-Qur’an 

menjadikan kurungan rumah untuk wanita sebagai hukuman yang telah 

melakukan zina dengan kesaksian empat orang muslim. Allah Swt 

berfirman:  

 

1Mahmud, Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga 

sebuah Panduan bagi para Guru, Orangtua, dan Calon (Jakarta Barat: Akademia Permata, 2013), 

166-168. 
2Titin Fatimah, “Wanita Karir dalam Islam”: Jurnal Musawa, Volume 7 Nomor 1, (2015): 

38. 
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ْنُكْم ۚ فَِاْن َشِه ُْوا فَ  ُُنَّ فِى َوالِهتِْي يَأْقِْيَن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نِ َسۤاىُِٕكْم فَاْستَْشِه ُْوا َنلَْيِهنَّ اَْربَعَةً م ِ ْوُت اَْو اْلبُيُْوِت َحتِهى يَتََوفِهىُهنَّ اْلمَ اَْمِسُكْو

 يَْجعََل اللِه ُ لَُهنَّ َسبِْيًل 

“Dan (terhadap) para perempuan yang mengerjakan perbuatan keji 

hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). 

Kemudian apabila mereka telah member kesaksian maka kurunglah 

(perempuan-perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal 

atau sampai Allah member jalan”. (Q.S. An-Nisa:15).3 

Kelompok lain juga berpendapat untuk membuka pintu secara bebas 

kepada wanita untuk keluar rumah tanpa norma, ikatan, dan melepaskan 

pengawasan agar bisa berbuat sesuai kehendak tanpa syarat dan batasan 

sebagaimana keadaan wanita Barat. Apakah wanita mau merenungkan 

situasi yang menjadikan wanita Barat keluar untuk bekerja. Wanita Barat 

tidak mengenal keluar rumah untuk bekerja kecuali terjadi perang yang 

mengakibatkan jutaan lelaki tewas serta meyisakan jutaan wanita janda 

tanpa lelaki yang membiayai kehidupannya. Maka terpaksa keluar rumah 

untuk bekerja demi keberlangsungan hidup anak-anak. Sebagaimana 

adanya revolusi industri mendorong wanita Barat serentak bekerja. Akibat 

eksploitasi pemilik industri terhadap tenaga kerja laki-laki yang 

menyebabkan mogok kerja dan terpaksa pemilik industry memperkerjakan 

wanita Barat untuk memenuhi kebutuhan industry, ditambah keadaan 

wanita Barat jika tidak bekerja maka tidak ada seorangpun yang 

menghidupi. Hanya diri sendiri yang menghidupi mengurus kehidupan 

serta mencari nafkah sejak usia 16 tahun. 

 

3Ibid., 39. 
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Sedangkan islam tidak menyetujui pendapat pertama dan kedua serta tidak 

menerima saat seseorang memberikan dua pilihan buruk. Mengurung 

wanita dalam rumah hingga masuk kuburan dan melepaskan wanita bekerja 

tanpa syarat batasan dan perilaku persis seperti wanita barat.Islam adalah 

aturan hidup yang tidak menghendaki dua aturan buruk. Islam adalah jalan 

tengah dan metode moderat yang menjunjung derajat kemampuan sesuai 

kehormatan wanita sesuai karakter yakni sebagai wanita, putri, istri, ibu, 

dan anggota masyarakat.4 

2. Pengertian Wanita Karir dan Pendapat Tokoh 

Dalam bahasa Inggris, career a job or profession for which one is 

trained and which one intends to follow for part or whole of one‟s life yaitu 

pekerjaan, profesi yang diperlukan pelatihan guna menyelesaikan tugasnya 

dan berkeinginan menekuni di kehidupannya. Maka, wanita karir ialah 

wanita yang terjun langsung dalam kegiatan profesi, contohnya: bidang 

usaha, perkantoran, dan lain sebagainya berlandaskan pendidikan serta 

keahlian, kejujuran, dan ketrampilan yang menjanjikan kemajuan dan 

jenjang karir. 

Kata “karir” dalam Belanda yang pertama kemajuan dan 

perkembangan kehidupan, jabatan, dan pekerjaan. Kedua, harapan 

pekerjaan yang memberikan kemajuan. Sedangkan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa wanita karir yang artinya perempuan 

dewasa dan karir. Menurut Salim menerangkan bahwa kata karir 

dihubungkan dengan jenis pekerjaan seseorang. Simplenya wanita karir itu 

yang masuk dalam kegiatan profesi.5  

 

4Ibid., 40. 

5 Saleh Qasan, Nahwa Fikri Nisaiyyin Harakiyyin Munazaham, Alih Bahasa : Khazim Abu Fakih, Membangun Gerakan 

Menuju pembebasan perempuan ( Surakarta : Era Intermedia ,20190,19 
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Wanita karir adalah wanita yang bekerja diranah publik dengan 

mendapatkan imbalan berupa finansial, mempunyai pengembangan karir 

berdasarkan prosedur yang telah ditentukan.6Menurut Lee and Choo khsus 

bagi yang sudah berkeluarga, wanita karir sudah otomatis menanggung 

beban ganda di lingkungan keluarga dan pekerjaan. Komitmen Wanita karir 

sudah berkeluarga lebih tinggi karena mempertimbangkan faktor kebutuhan 

dan dukungan keluarga terutama suami. Berdasarkan statemen tersebut, 

maka pengertian wanita karir adalah wanita yang tekun dalam pekerjaan 

demi menghasilkan uang dan memungkinkan dapat berkembang jabatan, 

peran, kepribadian, dalam waktu lama secara penuh waktu demi mencapai 

prestasi tinggi berupa gaji dan status. 

3. Ciri Wanita Karir 

Adapun ciri-ciri wanita karir sebagai berikut: 

1) Wanita aktif dalam aktivitas kegiatan di luar rumah (ranah publik) 

agar mencapai kemajuan secara aktualisasi diri dan ekonomi. 

2) Kegiatan professional (membutuhkan ketrampilan tertentu dan 

keahlian) sesuai passion bidang yang ditekuni seperti ilmu 

pengetahuan, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, pendidikan, politik, 

dan ekonomi. 

3) Mendatangkan materi serta mendapat imbalan berupa uang untuk 

kemajuan hidup, pekerjaan, dan jabatan sesuai kompetensi berupa 

pekerjaan dari bidang yang sedang ditekuni.7 

 

 

 

6Alifiulahtin Utaminingsih, Gender dan Wanita Karir  (Malang: Tim UB Press, 

2019), 93 

7Ibid., 101 
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Ciri wanita karir dalam Islam dan beberapa persyaratannya 

sebagai berikut: 

1) Bebas dari kemungkaran, masalah, membahayakan agama, dan 

kehormatan. Seperti menjauhi campur baur atau ikhtilat dengan lelaki 

serta menutup aurat. 

2) Pekerjaan di luar rumah bukan kewajiban, sedangkan mengurus rumah 

adalah kewajiban utama, maka dari itu pekerjaan wanita karir tidak 

mengganggu kewajiban dalam mengurus rumah tangga. 

3) Istri menaati suami dengan mendapat izin langsung dari suami 

4) Pekerjaan sesuai sifat wanita seperti mengajar, melatih, dokter, perawat, 

penulis, pegawai yang sesuai tabi’at kewanitaan dengan kompetensi diri 

wanita. 

5) Menerapkan adab Islami seperti memakai jilbab, menjaga pandangan, 

tidak memakai wangi-wangian. 

6) Tidak ikhtilat di lingkungan kerja serta mendapat ridho suami. Wanita 

yang telah berkarir peran dari tradisional menjadi ranah modern yang 

awalnya berperan mengurus rumah tangga, mengandung, dan 

melahirkan juga merawat serta mendidik anak akhirnya menjadi wanita 

produktif mempunyai nilai ekonomis diranah publik.8 

Beberapa kategori wanita karir menurut Flanders, sebagai berikut: 

1) Wanita tunggal yang tidak memiliki anak, kebanyakan melakukan di 

usia 20-30 tahun karena cocok bagi pribadi agar tidak mengalami 

rintangan dalam karir. 

2) Wanita sudah menikah yang tidak mempunyai anak, ada keuntungan 

ada pasangan selalu mendukung dan membantu dalam segala hal rumah 

tangga serta kurang adanya tanggung jawab ganda dengan tidak ada 

anak yang mengakibatkan menyita waktu dan mengurangi kinerja karir. 
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3) Wanita karir sebagai ibu, kondisi dewasa saat ekonomi keluarga 

meninggi, tuntutan bekerja semakin tidak terelakan apalagi dengan 

adanya program perencanaan yang semakin mengecil. Namun, secara 

kombinasi menjadi ibu dan bekerja tetaplah ada masalah, misalnya stres 

fisik dan emosional, rasa bersalah karena kurang waktu terhadap anak, 

dan kesempatan berkarir terbatas terutama dari atasan meragukan seorang 

wanita yang berniat menjalani karir.9 

B. Multi Peran Wanita Karir 

1. Pengertian Peran Wanita Karir 

Soekanto mengatakan bahwa peran ialah   pola   perilaku berkaitan 

dengan status. Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai 

kedudukan (status) maka menjalankan suatu peran. Bedanya peran dan 

kedudukan hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya 

berkaitan. Tidak ada peran tanpa kedudukan begitu juga tidak ada 

kedudukan yang tidak memiliki peran di masyarakat secara langsung.10 

Peran wanita karir  yaitu: 

1) Peran formal (jelas nyata), perilaku bersifat homogeny standar terdapat 

dalam keluarga. Peran dasar membentuk posisi social sebagai 

penyedia, pengatur rumah tangga, memberikan perawatan, sosialisasi 

anak, rekreasi, dan persaudaraan (menjaga hubungan keluarga). 

2) Peran informal (tertutup), sifatnya implicit atau emosional tidak 

kelihatan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional 

individu supaya dapat menjaga keseimbangan keutuhan dalam 

keluarga, pelaksanaan peran-peran informal yang   efektif dapat 

mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.11 

 

 

 

 

 
9Dwi Pangestuti Marhaeni, “Hubungan Pola Komunikasi Suami Istri dengan Prestasi 

Anak”, Tesis Universitas Indonesia, 1996, 59. 
10Ralph Linton, Sosiologi Status Pengantar (Jakarta: Rajawali, 1984), 268. 
11Hasbi Indra, Potret Wanita (Jakarta Timur : P enamadani, 2005), 4. 
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2. Motivasi menjadi Wanita Karir 

Motivasi wanita dalam berkarir bukan hanya karena kebutuhan 

pokok makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Juga bukan tuntutan 

kebutuhan rumah tangga tentang distribusi, produksi, investasi, dan lain 

sebagainya. Namun lebih tepatnya sebagai berikut: 

1) Pendidikan, alasannya yang utama karena pendidikan dapat melahirkan 

wanita karir sebagai generasi di berbagai lapangan pekerjaan. Hal ini 

menjadikan wanita selalu kurang puas bila hanya di rumah saja akibat 

dari kemajuan sektor wanita berpendidikan. 

2) Keterpaksaan keadaan dan kebutuhan mendesak, didasari dari keadaan 

keuangan yang tidak selalu menentu, kebutuhan semakin banyak 

sekaligus adanya desakan hingga menjadikan wanita bekerja diluar 

rumah. 

3) Ekonomi, menjadi alasan tepat agar tidak menggantung kepada suami 

dan sifatnya selagi ada kemampuan sendiri juga tidak meminta-minta 

kepada suami, meskipun suami telah memenuhi kebutuhan rumah 

tangga. 

4) Mengisi waktu luang, terjadi karena wanita merasa bosan diam dirumah 

yang tidak disibukkan dengan banyaknya aktivitas. Solusinya mencoba 

hal baru seperti buka usaha. 

5) Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, karena wanita berfikir bahwa 

uang adalah segala-galanya. 

6) Ketenangan dan hiburan, biasanya wanita memiliki kemelut yang 

berkepanjangan dalam keluarga hingga lama dipecahkan makanya 

menyibukkan diri dengan bekerja supaya lupa dan hal utamanya agar 

tambah penghasilannya. 
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7) Mengembangkan bakat, wanita yang bukan sarjana namun rajin 

berkarir melalui bakat serta hobinya justru lebih berhasil.12 

3. Peran Wanita Karir sebagai Ibu 

Peran sebagai ibu dalam keluarga, idealnya yang bisa menjadikan 

diri teladan bisa dicontoh oleh anak- anaknya dalam segala hal yang 

dilakukannya dalam urusan rumah tangga. Peran dan fungsi ibu sebagai 

tiang rumah tangga amatlah penting untuk terselenggaranya rumah tangga 

yang sakinah yaitu keluarga sehat dan bahagia. Seorang ibu juga harus bisa 

membuat rumah tangga menjadi surga bagi keluarganya. Sehingga untuk 

mencapai ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga dibutuhkan istri 

yang salehah bisa menjaga suami dan anak-anaknya. Serta dapat mengatur 

keadaan rumah agar rumah menjadi rapi, menyenangkan, dan memikat hati 

seluruh anggota keluarga. Proses keberlangsungan pendidikan ada 3 pilar, 

meliputi dalam satuan pendidikan, keluarga, masyarakat. Pada tahap 

implementasi dikembangkan pengalaman dan proses belajar. Dalam 

intervensi suasana dalam interaksi pembelajaran kegiatan terstruktur agar 

proses wanita karir mendidik sebagai sosok panutan berhasil. Sementara itu, 

penciptaan situasi, kondisi, dan penguatan peserta didik (anak) 

membiasakan diri berperilaku sesuai nilai yang telah diinternalisasi dan 

dipersonalisasi melalui proses intervensi.13 

Menurut Dasim Budimansyah secara makro pengembangan dalam 

mendidik ada 3 tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Ditahap perencanaan dikembangkan perangkat yang dikristalisasikan dan 

dirumuskan menggunakan berbagai sumber. Penjelasannya sebagai berikut: 

12Wakirin, “Wanita Karir dalam Perspektif Islam”: Jurnal Pendidikan Islam Al-I’tibar, 

Volume 4 Nomor 1 (2017):  5-6. 
13Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2013), 39. 
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1) Filosofis agama, Pancasila, UUD 1945, dan UU No. 20 Tahun 2003 

mencakup ketentuan perundang-undangan turunannya. 

2) Pertimbangan teori otak, psikologis, pendidikan, nilai moral, dan sosio 

kultural. 

3) Pengalaman praktek dari tokoh, satuan pendidikan, pesantren, dan 

kelompok kultural.14 

Pencapaian tujuan pendidikan formal seperti di sekolah dan 

informal dalam keluarga diperlukan beberapa metode agar ibu ketika 

mendidik anak tidak hanya mengetahui moral action, namun juga 

pendidikan agamanya. Berikut metode-metode yang ditawarkan An- 

Nahlawi sebagai berikut: 

1) Metode percakapan, dengan cara tanya jawab dalam satu topik dan 

sengaja diarahkan pada tujuan yang dikehendaki. Dampak positif dari 

metode ini adalah: a) Ibu dan anak langsung terlibat dalam pembicaraan 

timbal balik yang tidak membosankan bahkan mendorong 

memperhatikan dalam menyingkap sesuatu dari pandangan yang 

dikemukakan, b) Membangkitkan perasaan pedagogis kukuhnya ide 

dalam jiwa pendengar yang langsung mengarah pada tujuan 

pembelajaran, c) Sikap dalam berbicara, menghargai pendapat agar 

terus tertarik mengikuti jalannya pembelajaran dimaksudkan untuk 

menghindari kebosanan dan lunturnya semangat. 

2) Metode kisah, berarti potongan berita yang diikutii pelacak jejak. Ada 

beberapa alasan yang mendukung metode ini seperti: a) Kisah memikat 

bertujuan untuk mengikut, kesan dan merenungkan makna, 

b) Kisah menyentuh hati manusia bertujuan agar menghayati serta dapat 

merasakan, terakhir c) Kisah qur‟ani mendidik keimanan dengan cara 

membangkitkan perasaan cinta, ridha sehingga terbawa secara 

 
14Ibid., 29.
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emosional. Tujuan yang dapat dicapai dari metode ini ialah menjelaskan 

kemantaban wahyu risalah, menjelaskan keseluruhan al- din dari Allah, 

dan mengingatkan bahwa musuh manusia adalah syaitan. 

3) Metode perumpamaan, menamkan karakter bagi kelanjutan mental dan 

moral, juga perlindungan yang sifatnya fisik. Secara fisik keluarga harus 

melindungi keluarga agar tidak kelapara, kedinginan, kepanasan, 

kesakitan, dan lain sebagainya. Perlindungan mental dilakukan agar 

tidak kecewa karena mengalami konflik dalam dan berkelanjutan. 

Keluarga yang menjalankan fungsi perlindungan berusaha 

mempersiapkan anggota keluarga untuk terjun ke masyarakat dari 

pergaulan dan pengaruh yang tidak baik dalam kehidupan dewasa yang 

komplek.15 

Peran orang tua dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan anak 

ditempatkan pada urutan teratas mengungguli pendidikan formal di 

sekolah dan pendidikan non formal di masyarakat. Hal ini mengindikasikan 

bahwa orang tua memiliki peran yang amat besar dalam proses 

pendidikan anak. Sebagai lembaga pendidikan  pertama dalam mengawal 

pertumbuhan seorang anak, maka peran orang tua perlu diperhatikan 

dengan benar agar anak bisa tumbuh dengan sehat baik secara fisik 

maupun psikis. Sehat   secara fisik berarti anak tumbuh secara normal dan 

bergerak aktif dalam masa perkembangan. Lebih lanjut, anak mengalami 

pertumbuhan fisik secara teratur dan sesuai dengan usianya yang tumbuh 

kembangnya tetap dalam pengawasan orang tua. Sedangkan sehat secara 

psikis   ialah   anak dapat tumbuh secara baik dari sisi mental dan 

kejiwaannya. 
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Ibu memiliki sebuah kewajiban dan tanggung   jawab   yang sama 

yaitu merawat, membesarkan dan mendidik putra-putrinya dengan baik. 

Kewajiban dan tanggung jawab ini berlaku pada semua wanita yang ada di 

dunia ini dimanapun berada dengan segala jenis latar belakang 

kehidupannya, jenjang pendidikan yang pernah ditempuh dan lain 

sebagainya. Karena ibu adalah sekolah pertama maka dia dituntut 

memiliki kemampuan-kemampuan dasar agar mampu memerankan 

fungsinya secara   positif   dan   berarti   kepada   anaknya. Di antara 

kemampuan-kemampuan tersebut  adalah: 

1)  Kemampuan dasar agama khususnya yang berkaitan dengan ibadah-

ibadah praktis sehari-hari. 

2) Kemampuan dasar calistung (membaca, menulis dan berhitung) disertai 

pengetahuan   tentang   metode    pengajarannya    kepada anak. 

3) Kemampuan dasar bermain yang edukatif karena dunia anak adalah 

dunia bermain dan tidak semua permainan memiliki nilai positif dan 

disinilah ibu yang memilah dan memilih jenis permainan yang baik 

buat anak. 

4) Pengetahuan dasar-dasar akhlak yang baik dan metode penamaannya 

pada anak. 

5) Pengetahuan dasar tumbuh kembang anak dan faktor penunjanganya.   

Hal   ini   untuk   mengoptimalkan   pertumbuhan anak sehingga dia 

menjadi anak yang sehat   karena   kesehatan fisik menunjang 

perkembangan sisi-sisi anak yang lain.16 
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Asas-asas dalam mendidik yang urgent ketika seorang ibu bersama 

anaknya, ialah sebagai berikut: 

1) Asas agama, dengan mempercayai sesuatu dan menganut karena setiap 

masyarakat primitive ataupun berperadaban menganut sesuatu dan 

tunduk. Manusia diciptakan atas tauhid seberapa banyak mendengar, 

dan membaca orang tersesat dari jalan kesadaran, namun ketika 

kesadaran rohani muncul, maka kembali kepada tuhan. 

2) Asas filsafat, pendidik menerapkan pembelajaran pada anak 

berdasarkan kenyataan dan selanjutnya membuat perbandingan jumlah 

sisi pandang orentasi masyarakat dan faktor yang ada dalam suatu 

masyarakat berperan mengarahkan pendidikan kapanpun, dimanapun 

ikatan gagasan dan penerapan bersatu.17 

Tujuan dalam mendidik anak dalam mengetahui kebutuhan 

mendesak dan sisi yang memerlukan perhatian lebih besar. Hal-hal yang 

dilakukan ibu kepada anaknya mencapai tujuan dengan cara sebagai 

berikut: 

1) Menanamkan dan memperkuat iman, dengan memperkokoh akidah 

dalam jiwa anak agar tumbuh sebagai hamba yang mengabdi kepada 

tuhan (Allah). Sering-sering membahas tuhan (Allah), keesaan-Nya 

dalam uluhiyah, „ubudiyah dan rububiyah. Seperti yang dijelaskan 

dalam Al-Qurthubi: carilah akhirat (surga) dengan dunia yang Allah 

berikan kepadamu. Karena tugas kewajban manusia menggunakan 

dunia untuk hal yang akan membawa manfaat bagi akhirat, bukan 

kesombongan. 

2) Mengembangkan dan menyebarkan akhlak baik, rincian serta 

kaidahnya disesuaikan pada kebiasaan orang yang berbeda sesuai 

perbedaan zaman dan tempat. 
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3) Berpegang teguh pada kebenaran dan melawan kejahatan, langkahnya 

dengan mendidik anak untuk menerima kebenaran dan menampakkan 

semangat serta emosi kebenaran. Selanjutnya mendidik anak untuk 

memikul tanggung jawab apapun jenis pekerjaannya. 

4) Memperluas kaidah pemahaman, pendidik (ibu) berperan mempelajari 

berbagai pemikiran dan konsep anak didik serta memperluas basis yang 

menuntut untuk ditempatkan segala pengetahuan dan pemikiran 

ditempat yang tepat. Selain itu, juga harus serius memerhatikan bahaya 

permasalahan modern yang tidak diketahui dengan memberikan anak 

didik ruang waktu kesempatan berfikir secara luas dan cepat menangkap 

berbagai perubahan yang dialami dunia. 

5) Kepribadian berilmu dan kemampuan berkembang yang terus beranjak 

naik guna mencapai kehidupan yang lebih leluasa, dengan cara 

mempersiapkan anak agar menjadi dari bagian masyarakat yang 

membawa guna, mempersiapkan generasi masa depan, memanfaatkan 

waktu luang, menjaga hak-hak orang lain, dan menciptakan obsesi besar 

penuh perhatian dan ahli.18 

4. Peran Wanita Karir dalam Keharmonisan Keluarga 

Keluarga yang ideal ialah lengkap dengan posisi dan perannya. 

Suami istri berperan sebagai ayah dan ibu bagi anak. Komunikasi yang 

digunakan juga berbeda sesuai dengan kebutuhan yang terjadi. Ketaatan dan 

kesetiaan merupakan persoalan fundamental dalam kehidupan berumah 

tangga. Apabila kesetiaan dilanggar oleh satu pihak membuat keluarga 

berantakan. Seorang wanita karir yang telah melanggar kesetiaan terhadap 

suaminya, akan seenaknya mengabaikan tugas-tugas rumah tangganya, 

akan dengan mudah melakukan tindakan penyelewengan, tidak jujur 

kepada diri sendiri, kepada suaminya, harta 

 
18Ibid., 25-26. 
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bendanya dan bahkan kepada anak-anaknya. Seorang istri yang tidak dapat 

dipercaya, ibarat pencuri dalam rumah yang selalu dicurigai dan diawasi 

oleh suami dan anak-anaknya. 

Wanita dalam keluarga sebagai istri, berperan sebagai penolong, 

teman hidup pasangannya disaat suka dan duka. Melayani suami bisa 

disebut hak sebagai istri, juga disebut sebagai kewajiban sebagai istri. Istri 

dianggap sebagai teman untuk mendiskusikan segala sesuatunya sebelum 

keputusan diambil oleh suami sebagai kepala keluarga. Keluarga harmonis 

ialah keluarga yang saling memahami juga mengerti satu sama lainnya. 

Saling menutupi kekurangan, menasehati dikala ada kesalahan, saling 

menyayangi antar anggota keluarga, serta bisa mengatasi berbagai masalah 

dengan musyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan.19 Kegiatan 

wanita karir dalam keluarga dapat   dimaknai menjadi dua peran ganda 

secara bersamaan dengan jangka waktu relative lama. Sehingga membuat 

wanita memiliki tanggung jawab semakin banyak juga menyita banyak 

waktu. Keluarga bisa dikatakan harmonis ketika salah satunya bahagia dan 

anggota keluarganya juga bahagia. 

Karakteristik keluarga harmonis mempunyai karakteristik tertentu 

yaitu: 

1) Kehidupan beragama yang baik dalam keluarga harmonis didasarkan 

pada tingkat keagamaan yang baik dalam menjalin hubungan dalam 

keluarga, menanamkan jiwa baik kepada anak sejak usia dini sampai 

anak dapat memaknai kehidupan baik berdasarkan ketaqwaan kepada 

Allah Swt dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari- 

hari dalam berinteraksi dalam keluarga juga lingkungan masyarakat 

dengan baik. 

 

19Irma Yani, “Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri yang tidak Memiliki Keturunan 

di Desa Bangunjaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, Volume 5 Nomor 1 (2018): 
14. 
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2) Mempunyai waktu bersama keluarga. Biasanya waktu itu ketika jam 

makan malam, maka timbul waktu bersama keluarga, namun hanya 

sedikit untuk membuat keluarga selalu dalam keadaan damai, sejahtera 

bahagia dan harmonis, setiap keluarga harus mempunyai satu hari 

minimal dalam seminggu untuk dapat bersama keluarga dalam menjalin 

cinta kasih sayang bersama anak dan disitulah anak butuh dimanja, 

disayang diperhatikan walaupun setiap hari diperlakukan seperti itu 

namun diwaktu inilah anak dapat perhatian lebih dari oang tuanya. 

3) Mempunyai komunikasi baik antar anggota keluarga, dimulai dari 

kebiasaan orang tua memperlakukan anaknya setiap hari. Komunikasi 

baik menjadi dasar keluarga harmonis. Dengan komunikasi baik, semua 

keluh kesah menjadi tahu, apa yang dinginkan dapat dibicarakan 

dengan baik, tidak ada salah paham diantara kedua belah pihak sehingga 

dapat meminimalisir pertengkaran dalam keluarga dan dapat mencegah 

timbulnya orang ketiga dalam keluarga. 

4) Saling menghargai sesama anggota keluarga yang sering terjadi 

perbedaan antara suami istri, anak dan orang tua. Perbedaan yang terjadi 

dapat mengakibatkan kesalah pahaman dan perselisihan dalam 

keluarga. Namun, jika diantara keluarga dapat menghargai antar sesama 

anggota keluarga dari anak menghormati orang tua, orang tua saling 

mengasihi dan mennghargai anak pula maka perselisihan dapat 

direlakan karena diantara keluarga saling menghargai satu sama lainnya 

demi tercapainya keharmonisan dalam keluarga. 

5) Masing anggota keluarga merasa terikat dalam keluarga, anggota 

keluarga, kepala keluarga istri dan anak ada ikatan yang menjadikan 

bagian dari keluarga. Mengapa demikian, karena setiap tindakan dalam 

keluarga harus diperhatikan dan diperhitungkan ketika dalam masalah 

agar dapat terselesaikan dengan baik,  jadi dalam keluarga 
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yang dapat mengoptimalkan bukan hanya suami namun semuanya ikut 

berperan demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan 

warahmah.20 

Cara wanita karir bersama suami agar terjaga keharmonisan dalam 

keluarga, sebagai berikut: 

1) Berkomunikasi secara langsung, supaya lebih mudah dipahami bersama 

antara suami istri. 

2) Nada lembut, lebih dominan pada karakter istri kepada suami, dan 

keterbukaan akan mempengaruhi hubungan lebih baik antara suami istri 

sehingga keharmonisan tetap terjaga. 

3) Bersikap saling pengertian, sangat bermanfaat dalam menjaga 

keharmonisan dalam rumah tangga. Saling pengertian berarti saling 

memahami kesukaan, ketidaksukaan, kelebihan, kekurangan, dan 

keinginan masing-masing.   Sikap   saling   terbuka   akan menciptakan 

suasana kondusif bagi pasangan suami istri untuk saling memahami  

satu sama lain.21 

Perspektif Islam keluarga harmonis disebut dengan keluarga 

sakinah. Diantara dasar-dasar yang dapat mengantarkan menjadi keluarga 

sakinah sebagai berikut: 

1) Keluarga harus ada mawaddah dan warahmah. Mawaddah adalah jenis 

cinta membara dan menggebu-gebu, sedangkan rahmah ialah jenis cinta 

lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. 

Mawaddah dan warahmah tidak dapat dipisahkan karena ada kesatuan 

didalamnya, tanpa mawaddah warahmah tidak akan sempurna karena 

cinta yang lembut harus didasari dengan rasa cinta yang menggebu-

gebu, begitupun sebaliknya kalau cinta sudah 

20Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga (Jakarta: Amzah, 2012), 144. 
21Hardsen Julsy Imanuel Najoan, “Pola Komunikasi Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan 

Keluarga di Desa Tondegesan Ii Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa”: e- journal Acta 

Diurna, Volume IV Nomor 4 (2015). 
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menggebu namun tidak diimbangi dengan perasaan yang lembut, cinta 

tersebut terasa hampa karena hanya ingin memiliki saja namun tidak 

bisa menjadikan cinta itu sebagai wadah kasih sayang. 

2) Hubungan antara suami istri harus saling membutuhkan, seperti pakaian 

dan yang memakainya. Karena fungsi pakaian yaitu menutupi aurat, 

melindungi diri dari panas dan dingin, dan sebagai perhiasan. Begitu 

juga dengan keluarga suami dan istri itu harus memfungsikan tiga hal 

tersebut, istri tidak boleh menceritakan kebutukan suami kepada orang 

lain begitupun sebaliknya. Dalam keadaan senang maupun susah 

keduanya harus saling mendukung, menghormati keduanya dan istri 

juga harus tunduk kepada suami. 

3) Suami istri jika bergaul hendaknya memperhatikan hal-hal yang secara 

sosial dianggap patut, tidak asal benar dan hak. 

Pilar keluarga sakinah yaitu ada empat: 

1) Memiliki kecenderungan terhadap agama. 

2) Muda menghormati yang tua, dan yang tua menyanyangi yang muda. 

3) Sederhana dalam belanja. 

4) Santun dalam bergaul dan selalu introspeksi22 

Menurut KUH Per hak dan kewajiban suami istri meliputi: 

1) Suami dan istri harus setia juga tolong menolong. 

2) Suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya. 

3) Suami menjadi kepala dalam persatuan suami istri. 

4) Suami wajib memberikan bantuan kepada istri. 

5) Suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya. 

6) Suami berhak mengurus harta bersama. 

7) Suami tidak diperbolehkan memindah tangankan atau membebani harta 

kekayaan tak bergerak milik istri tanpa persetujuan istrinya. 

 
22Ahmad Mubarok, Psikologi Keluarga (Malang: Madani, 2016), 121. 
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8) Istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya. 

9) Istri wajib tinggal bersama suaminya. 

10) Suami wajib membantu istrinya di muka hakim. 

11) Istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya.23 

5. Perempuan sebagai Istri dalam Pandangan Islam 

1) Istimewa Wanita Karir dalam Islam 

Pandangan Islam perempuan sebagai istri memiliki kedudukan 

serta menjaga kepribadian yang istimewa dan bebas. Misalnya istri dari 

nabi Muhammad Saw ada Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu 

Bakar, Hafshah binti Umar, Maimunah binti Al-Harits, dan lain 

sebagainya yang tidak berkurang kepribadian setelah menikah dengan 

tetap melakukan aktivitas berdagang (jual beli), usaha, mengupahi 

buruh, menuntut hukum, berinfak, membuat perhimpunan sesuai 

kodratnya. Hal tersebut beda dengan kondisi perempuan sebagai istri di 

Barat selain pada masa sekarang begitu pula dibeberapa Negara dunia 

kebebasan itu masih terkekang hingga batas-batas yang diinginkan 

suami, hingga istri tidak dikenali lagi dengan nama, keturunan, dan 

julukan keluarga, akan tetapi sebagai fulan saja. Maka dari itu, Islam 

tidak merugikan kepribadian istri karena menikah dan tidak 

menenggelamkan dalam kepribadian suami.24 

Sebelumnya di agama dan aliran lainnya menganggap sekedar 

alat pemuas laki-laki, tukang masak, dan pembantu rumah tangga. Islam 

datang dengan membawa sejuta kemuliaan bagi wanita. Sesuai hadis 

yang berbunyi: “Dunia ini perhiasan, sedangkan sebaik-baiknya 

perhiasan dunia adalah perempuan shalehah”. (H.R. Muslim). 

 

23P.N.H.Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 42. 
24Yusuf Al-Qardhawi, Perempuan dalam Pandangan Islam ( Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2007), 110-111. 
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Ditambah lagi dengan hadis berikut ini: “Perlukah aku beritahu kamu 

tentang simpanan terbaik seseorang? Itulah istri sholehah yang jika 

dipandang suaminya menyenangkan hati, jika disuruh suaminya 

mematuhi, dan jika ditinggal suaminya menjaga diri”. (H.R. Muslim).25 

Islam juga menjunjung tinggi wanita dengan pandangan sebagai istri 

jika melaksanakan hak-hak rumah tangga sama saja dengan jihad 

dijalan Allah Swt. Maka dari itu istri dalam Islam memiliki kedudukan 

hak kepada suami tidak tertulis dikertas saja tapi juga didukung oleh 

sejumlah pelindungan, sebagai berikut: 

1) Iman seorang muslim dan ketakwaan. 

2) Nurani masyarakat. 

3) Syariah kepatuhan. 

Hak istri yang pertama berupa mahar, maksudnya sebagai 

bentuk rasa cinta dan sayangnya suami kepada istri bukan harga atau 

sebagai pengganti untuk bisa menikmati wanita. Kedua, biaya hidup 

dari suami kewajiban mencari makan, pakaian, tempat tinggal, 

pengobatan bagi istrinya menurut kemampuan. Ketiga, mendapat 

pergaulan yang baik dari suaminya. Sebagai pengimbang diatas, Islam 

juga mewajibkan istri patuh kepada suami bukan dalam maksiat dan 

menjaga harta benda suami tanpa dapat izin suami.26 

2) Standar sulit menjadi Wanita Karir 

Ada beberapa saran untuk menghadapi permasalahan yang agak 

dilematis dihadapi wanita karir, sebagai berikut: 

1) Tidak memaksa diri menutup kekurangan, sebagai seorang ibu 

jangan sampai menyia-nyiakan waktu berharga dan perjalanan yang 

sangat mahal untuk memperhatikan penuh tumbuh kembang 

kemajuan anak karena itu tanggung jawab ibu. Maka berhati-hati 

25Ibid., 113. 
26Ibid., 107-109. 
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dari keterjebakan yang hanya sekedar menutupi kebutuhan dan 

mencari sesuatu baru dalam hidup. Selanjutnya sebagai seorang istri 

harus jujur dan menanamkan prinsip bekerja untuk apa, jangan 

sampai karena hanya untuk mengikuti kebiasaan orang lain yang 

tidak sesuai dirinya.27 

2) Bekerja dirumah, banyak ladang pekerjaan yang bisa dikerjakan 

dirumah oleh kaum wanita yang diwaktu senggang dan tidak 

berpengaruh ketika memelihara dan menjaga anak. Misalnya 

menjahit, menyulam, dan sebagainya tanpa harus mengorbankan 

waktu tugas utama sebagai ibu rumah tangga. 

3) Menjual hasil karya sendiri, para wanita bisa melakukan banyak hal 

dengan cara menjual hasil karya yang diproduksinya dari rumah. 

Misalnya membuat keju, yoghurt, selai, dan lain sebagainya yang 

sangat mudah dan sederghana. 

4) Menitipkan anak kepada orang yang amanah, jika wanit aterpaksa 

bekerja diluar rumah, maka cari terlebih dahulu orang amanah untuk 

mendampingi anak dalam kepribadian dan akhlak dengan menyewa 

baby sister. 

5) Cari pekerjaan sesuai, apabila wanita tidak bisa bekerja menjadi 

guru maka pilih pekerjaan yang sesuai fitrah wanita sebagai ibu dan 

istri. Sehingga pekerjaan tersebut tidak mengganggu hubungan baik 

dengan suami dan tidak mempengaruhi dari hubungan eksistensi 

rumah tangga. 

6) Turuti perintah suami, apabila suami meminta istri meninggalkan 

pekerjaan demi kebaikan rumah tangga dan anak-anak, maka 

turutilah perintah suami demi menjaga keharmonisan rumah 
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tangga yang ditujukan untuk melaksanakan hak suami dan anak- 

anaknya. 

7) Membantu suami, hendaknya istri bisa membantu suami dalam 

bekerja, dengan demikian bisa bekerja bersama-sama suami. 

Penghasilan keluarga bisa bertambah dan istri tidak perlu bekerja 

keluar rumah. Bahkan hal ini dapat menjadikan keeratan suami istri 

dan bisa menghilangkan kejenuhan dalam diri masing- masing.28 

C. Pendidikan Wanita dalam Keluarga tentang Pendidikan 

Menurut Ahmad Zayadi pendidikan yang terarah, terpola dan 

terprogram yakni dengan menerapkan nilai dalam kehidupan sehari-hari di 

rumah. Keluarga menjadi proses dasar menjadinya masyarakat dan elemen 

terkecil dari sebuah negara yang mempunyai peran dominan demi tercapainya 

tujuan pendidikan karena rumah menjadi tempat tinggal manusia paling utama 

dan strategis untuk memulai proses pendidikan yang efektif.   Pendidikan dalam     

keluarga      dimulai      dari penegakan ubudiyah, Terlebih pada era sekarang,  

arus informasi  luas. 

Berikut beberapa panduan mendidik anak di era digital menurut seorang 

psikolog Elisabeth  Santosa, yaitu: 

1) Batasi penggunaan gadget oleh anak. 

2) Dorong anak melakukan aktivitas motorik bukan hanya memperhatikan 

gadget yang cenderung aktivitas pasif. 

3) Orangtua perlu selektif memilihkan media atau tayangan yang tepat bagi 

anak. 

4) Orangtua memonitoring lingkungan anak, di dunia maya dan sekitarnya. 
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Berumah tangga ada relasi formal semacam pembagian peran, suami 

sebagai pencari nafkah   dan istri   berfungsi pengurus rumah   tangga, namun 

saat istri bekerja di luar rumah (wanita karier) dan memiliki tanggung jawab 

lain diluar rumah tangganya, tentu mempengaruhi relasi dalam keluarga 

berakibat pada kepuasan pernikahan suami. Gambaran kepuasan   dalam 

pernikahan    mengacu    pada    teori Robinson    dan Blanton mencakup 

beberapa faktor  yaitu: 

1) Keintiman. 

2) Komitmen. 

3) Komunikasi. 

4)  Kesesuaian mempersepsi kekuatan dan kelemahan dari hubungan 

pernikahannya. 

5) keyakinan beragama. Apabila beberapa    faktor tersebut bisa dipenuhi oleh 

pasangan suami istri yang keduanya berkarirr, bukan tidak mungkin 

kebahagian, kedamaian dan kesejahteraan dalam rumah tangga dapat 

tercapai. 

D. Peran Wanita Karir 

Robert Linton menjelaskan bahwa peran adalah permainan diatas 

panggung yang dimainkan oleh para aktor sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

budaya. Secara umum wanita memiliki dua peranan yang harus dimainkan 

dalam satu waktu secara bersamaan. Adapun peranannya yaitu peran domestik 

sebagai ibu rumah tangga dan peran publik sebagai tenaga kerja.8 Keterbukaan 

kesempatan untuk bekerja menjadikan wanita muncul untuk memainkan kedua 

peran tersebut sekaligus.29 Sehingga zaman sekarang sering  menjumpai yang 

dimanakan wanita karir.  
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Wanita yang memainkan peran  gandanya yaitu sebagai ibu rumah tangga untuk 

mendukung suami agar berpenghasilan dan sebagai tenaga kerja untuk mencari 

penghasilan tambahan.30 

Kedua peran inilah yang dijadikan dasar bagi wanita terutama bagi 

wanita karir. Maka harus benar-benar dapat diatur dengan baik agar tidak ada 

yang terabaikan. Jika tidak, tidak jarang bagi wanita untuk mengorbankan salah 

satu perannya. Misalnya jika memilih menjadi wanita karir maka tidak jarang 

akan terjadi keretakan dalam rumah tangga bahkan terjadi perceraian dan 

pengabaian perkawinan. Sedangkan jika memilih menjadi ibu rumah tangga 

maka wanita harus mengubur dalam-dalam potensi yang ada dalam dirinya. 

Dengan demikian pada masa sekarang ini wanita yang hanya memilih salah satu 

perannya dianggap kurang baik dalam membina kehidupan. Apalagi pada masa 

pandemi seperti ini wanita (ibu atau istri) harus mempunyai multiperan (banyak 

peran) baik dalam keluarga maupun karirnya. Disamping menjadi wanita karir, 

ibu rumah tangga, wanita juga mempunyai peran baru yaitu sebagai guru dan 

pendamping bagi anak-anaknya dalam proses belajar daring. Menurut Dwi Edi 

Wibowo, perempuan boleh saja memiliki banyak peran (multi peran) selama ia 

masih mempunyai komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Ada beberapa 

faktor yang menyebabkan wanita untuk berkarir diantaranya yaitu pertama, 

faktor ekonomi. Seringkali kebutuhan rumah tangga menuntut suami-istri untuk 

bekerja demi mencukupi segala kebutuhan hidup. Sehingga kondisi inilah yang 

menyebabkan istri tidak mempunyai pilihan kecuali ikut mencari tambahan 

penghasilan di luar rumah. 
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Kedua faktor aktualisasi diri. Bagi wanita yang sebelum menikah telah 

berpendidikan cenderung ingin mengembangkan diri dan berbagi ilmu dan 

pengalaman dengan bekerja. Dan ketika menikah kebutuhan aktualisasi diri 

ini semakin meningkat sehingga cenderung akan kembali bekerja. Karena 

mereka merasa bahwa bekerja adalah kegiatan yang bermanfaat yang dapat 

meningkatkan kemandirian secara finansial. Ketiga adalah faktor psikologis 

yaitu faktor dimana wanita merasa lebih menyukai dunia kerja daripada hidup 

dalam keluarga dan lebih merasa nyaman jika sedang bekerja dan bertemu 

dengan rekan-rekan kerja.31
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KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA PADA MASA PANDEMI 

COVID-19 DI KECAMATAN TEGALOMBO 

 

 

A. Analisis Kesejahetraan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 

Di Kecamatan Tegalombo 

1. Wanita Karir di Kecamatan Tegalombo di Masa Covid-19 

Hasil penelitian ini didapatkan dari delapan sumber data, yaitu dari 

delapan orang tersebut menjadi subjek yang penting dengan tiga teknik 

pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan 

merupakan wanita karir dengan status ibu   rumah    tangga dan bekerja di 

luar dan dalam rumah. 

Dimulai dari urutan pertama ada ibu Luki menjadi ibu rumah tangga 

dan berkarir sebagai penyuluh agama di KUA Tegalombo berusia 

45 tahun bekerja diluar rumah selama 10 tahun. Kedua ada ibu Umi Salamah 

menjadi ibu rumah tangga dan berkarir sebagai pedagang online dari rumah 

yang berusia 35 tahun. Ketiga ada ibu Shinta noveria sekretaris yang telah 

berusia 30 tahun. Keempat ibu Sutiyem sebagai petani telah menemppuh 20 

tahun lamanya dan kini berusia 50 tahun. Kelima ibu Winarsih menjadi ibu 

rumah tangga dan berkarir sebagai pedagang di pasar berusia 35 tahun. 

Keenam ibu Sita rashita menjadi ibu rumah tangga dan berkarir sebagai guru 

SD sejak tahun 2017. Ketujuh ibu Soya bidara menjadi ibu rumah tangga 

dan berkarir sebagai guru SMP 35 tahun berjalan menjalani profesi tersebut. 

Kedelapan   ada ibu Wantini menjadi ibu rumah tangga dan berkarir sebagai 

pedagang online masker kain dan lainnya dari  rumah. Semuanya berdomisili 

di Kecamatan Tegalombo. 
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Gambaran hasil dan pembahasan penelitian ini memfokuskan pada 

bagaimana    keseimbangan    kerja kehidupan subjek yang ditinjau dari    

dimensi    keseimbangan    kerja   kehidupan   menurut Fisher, Bulger, dan 

Smith dengan empat dimensi pembentuk dan beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

2. Ciri Wanita Karir di Kecamatan Tegalombo 

Dimensi ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan dapat 

mengganggu kehidupan pribadi individu. Misalnya, bekerja dapat membuat 

seseorang sulit mengatur waktu untuk kehidupan pribadinya. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan kepada subjek satu sampai delapan diketahui 

untuk dimensi cirri wanita karir di Kecamatan tegalombo telah memenuhi 

sebagai Wanita aktif dalam aktivitas kegiatan diluar rumah (ranah publik) 

agar mencapai kemajuan secara aktualisasi diri dan ekonomi, juga telah 

mumpuni dibidang kegiatan professional (membutuhkan ketrampilan 

tertentu dan keahlian) sesuai passion bidang yang ditekuni seperti ilmu 

pengetahuan, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, pendidikan, politik, dan 

ekonomi, hingga Mendatangkan materi serta mendapat imbalan berupa uang 

untuk kemajuan hidup, pekerjaan, dan jabatan sesuai kompetensi berupa 

pekerjaan dari bidang yang sedang ditekuni.1 

Data-data dari beberapa subjek yang telah diambil dari penelitian 

ini sebelumnya telah terbiasa menjalankan kehidupan menjadi wanita karir 

dan ibu rumah tangga sebelum datangnya pandemi covid-19. Ketika 

musibah itu datang sekitar Maret 2020 hingga kini 2021 para anggota 

keluarga dalam anggota semua di Kecamatan Tegalombo telah dibekali 

beberapa skill supaya tidak panik dan tetap tenang menjalankan roda 

kehidupan perekonomian demi mencapai kesejahteraan keluarga. 

 
1Alifiulahtin Utaminingsih, Gender dan Wanita Karir, 96-97. 
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B. Paparan Data Kesejahteraanraan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi 

Covid-19 Di Kecamatan Tegalombo 

 

1. Peran Wanita Karir dalam Kesejahteraan Ekonomi di Kecamatan 

Tegalombo 

Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dimasa covid- 

19 dengan mengembangkan banyak skill melalui masa digital tentunya 

berdampak baik bagi anggota keluarga rumah tangga. Wanita sekarang 

bahkan sebenarnya sejak dulu mempunyai harapan lebih pada multi peran 

wanita yang diberikan masa depan anaknya kelak. 

Dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga ditengah- 

tengah pandemi covid-19 menurut bebarapa macam jenis wanita karir. 

Karenanya efektivitas itu meliputi: 

1) Wanita yang perlu berpenampilan menarik, yang menjadi pimpinan 

dalam perusahaan, wanita yang mengandalkan penampilan dalam 

karirnya seperti penari, penyanyi dan pedagang. 

2) Wanita karir yang berhubungan langsung dengan orang lain dan tidak 

dalam mengembangkan dan menigkatkan karir, ada wanita yang harus 

berhubungan langsung dengan orang lain seperti misalnya dosen,guru, 

dokter, peneliti lapangan. 

3) Wanita karir yang bias membina karirrnya di dalam rumah atau disebut 

juga wanita yang dapat membina karirnya di tempat tertentu, seperti di 

rumah atau di ruangan tertentu tanpa harus keluar. Contohnya ibu 

rumah tangga. 

Jenis tersebut tidak akan berjalan lancer tanpa adanya kerjasama 

dengan seluruh anggota keluarga yaitu suami dan anak serta orang tua atau 

mertua supaya focus dengan standar kualitas wanita karir yang telah 

ditetapkan diantara berbagai profesi yang tidak melupakan kewajiban 

sebagai istri dan ibu. 
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Hal tersebut diperkuat oleh Luki selaku ibu pekerja kantor 

menyatakan sebagai berikut: 

“Perempuan yang bekerja secara ekonomi pasti akan 

mendapatkan penghasilan yang itu dapat membantu kebutuhan 

lainnya dirumah tangga untuk tambah baiknya dan layak, 

meskipun sejatinya tanggung jawab suami”.2 

Menurut pandangan masyarakat pada umumnya, wanita telah 

mempunyai keahlian dibidang apapun bahkan bekerja, disamping dibekali 

ilmu umum dari dunia pembelajaran saat menjadi gadis dan banyaknya 

pengalaman hidup setelah menikah, jadi berawal dari itu dan dorongan 

suami agar jadi wanita bermartabat juga sebagai tuntutan zaman khususnya 

dimasa covid-19 maka kesejahteraan ekonomi menjadi berjalan lancar. 

Seperti yang diungkapkan oleh Umi Salamah sebagai ibu rumah tangga 

sebagai berikut: 

“Peran perempuan karir untuk kesejahteraan ekonomi didalam 

keluarga sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan dan 

kemampuan keluarga meningkatkan taraf hidupnya didalam 

masyarakat”.3 

Kerena semakin tambah tahun begitu penting perannya wanita karir 

dimasa pandemic covid-19 dalam meningkatkan ekonomi, maka dalam 

pihak berbagai macam profesi yang dipilih wanita karir merumuskan 

berbagai kompetensi yang harus dikuasai dan dicapai sebagai keberhasilan 

mendapat gaji dan bonus tambahan dalam bekerja, diantaranya seperti yang 

disampaikan oleh Sinta Noveria selaku Sekretris desa Tegalombo: 

 

 

 

2 Luky, Penyuluh Agama, ”multi peran wanita karir”, wawancara,di KUA Kecamatan Tegalombo, 2 
Agustus 2021, Pukul 07.00 WIB 
3 Umi Salamah, Ibu Rumah Tangga,” multi peran wanita karir”, wawancara,di Rumah, 3 Agustus 2021, 
pukul 09.00 WIB 
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“Sangat memiliki peran. Karna menurut saya hal itu menjadi tuk 

keluarga lain menuju kebahagiaan dunia akhirat. Cewek yang 

biasa bekerja sebelum covid aja semangat cari cuan, apalagi 

dilanda covid-19 ini makin nambah dong. Akhirnya yang tidak 

terbiasa dipaksa jadi biasa nambah pekerjaan demi uang banyak. 

Meskipun gaji kurang normal, tapi tidak mengapa semua demi 

keberlangsungan semua dimasa covid ini”.4 

Hal serupa diucapkan oleh sutiyem sebagai petani, yakni: 

“Peran perempuan karir sangat penting menunjang kestabilan 

perekonomian. Jika dinilai dari kesejahteraan atau tidaknya 

perekonomian maka sebenarnya peran perempuan karir adalah 

sebagai poros perputaran roda perekonomian. Karena 

perempuan karir cenderung mampu untuk berdikari dalam 

mensejahterahkan perekonomian khususnya ekonomi rumah 

tangga terlepas dari bagaimana perannya dalam hal sosaial, 

peran sebagai isteri dan semacamnya”.5 

Imbuh pernyataan dari seorang pedagang bernama Winarsih sebagai 

berikut: 

“Perannya sangat penting bahkan bisa melebihi suami kalau 

lincah. Disini tidak merendahkan harga diri suami. Terpenting 

kita dalam berumah tangga sama-sama sukses, uang banyak, dan 

bahagia demi kelangsungan hidup dimasa mendatang”.6 

Apapun yang dimilik skill profesi wanita karir itu melalui 

kombinasi dukungan suami bertujuan untuk memberikan bekal ruh jiwa dan 

keahlian bidang soft skill yang bermanfaat bagi wanita karir untuk 

mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, istri, ibu, dan anggota 

masyarakat sehingga kemajuan perekonomian keluarga dimasa pandemic 

covid-19 tidak hanya tuntutan namun juga benar-benar ahli. 

 

4 Sinta Noveria, Perangkat Desa, “Multi Peran Wanita Karir”, wawancara Kantor Desa Tegalombo, 4 
Agustus 2021, Pukul 09.00 WIB 
5 Sutiyem, Petani, “Multi Peran Wanita Karir”, Wawancara, di Sawah, 5 Agustus 2021, Pukul 13.00 
WIB 
6 Winarsih, Pedagang, “Multi Peran Wanita Karir”, wawancara, di Pasar, 6 Agustus 2021, Pukul 16.00 
WIB 
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Pernyataan dari Sita Rashita sebagai Guru SD sebagai berikut: 

 
“Penting dan sangat berperan dengan alasan saling menguatkan, 

karena seorang perempuan jika diberi kebebasan melakukan 

sesuai hobinya pasti beres dan tambah melimpah. Suami saya 

memfasilitasi saya wifi dirumah dan kendaraan tambah bagus 

dari sebelum menikah, sebagai bentuk saying agar tambah 

semangat dalam berkarir. Iya memang waktu menjadi guru 

honore gaji lumayanlah, tapi saat covid-19 gaji mulai menurun 

dan telat digaji. Bisa saya maklumi atas kondisi ini, saya tetap 

rajin atas karir yang telah berjalan. Terkadang saya iseng nulis 

cerita ternyata dimuat dan Alhamdulillah dapat uang tambahan 

yang bisa buat kesejateraan keluarga ini”.7 

Bekerja dirumah, banyak ladang pekerjaan yang bisa dikerjakan 

dirumah oleh kaum wanita yang diwaktu senggang dan tidak berpengaruh 

ketika memelihara dan menjaga anak. Misalnya menjahit, menyulam, dan 

sebagainya tanpa harus mengorbankan waktu tugas utama sebagai ibu 

rumah tangga. 

Pernyataan selanjutnya dari seorang Guru SMP yaitu Soraya Bidara 

sebagai berikut: 

“Berjaya secara tidak langsung dipercaya ataupun tidak, ya 

karena doa dan usaha kerasnya membuahkan hasil dalam 

keluarga”. 

Terakhir dari sorang ibu rumah tangga lagi sebagai berikut: 

“Sangat membantu dan berperan penting, disitu disadari atau 

tidak doa istri sangat manjur. Wanita karir yang kuat dan 

tangguh mampu menjadi penyemangat suami dikala ada 

beberapa masalah terlebih dimasa covid-19 ini”.8 
 

 

 

 

7 Sita Rasitha, Guru SD, “Multi Peran Wanita Karir”, Wawancara di SD, 7 Agustus 2021, Pukul 07.00 
WIB 
8 Soraya Bidara, Guru SMP, “Multi Peran Wanita Karir”, Wawancara di SMP, 8 Agustus 2021, Pukul 
08.00 WIB 
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Hubungan positif dukungan sosial dengan keseimbangan 

kehidupan kerja   akan   berdampak    pada performa kerja sesorang, 

semakin tinggi dukungan sosial keluarga maka semakin tinggi 

keseimbangan kerja, sebaliknya semakin rendah dukungan sosial 

keluarga pada pekerja redaksi maka semakin rendah keseimbangan 

kerja. Berdasarkan hal diatas maka situasi ini sesuai dengan 8 subjek 

yang selama ini mendukung wanita karir berkarya. 

Keseimbangan kerja kehidupan wanita karir tercapai sejauh 

mana kehidupan pribadi seseorang dapat meningkatkan performa 

individu dalam dunia kerja. Berdasarkan hal tersebut maka dukungan 

keluarga dan lingkungan kerja dari 8 subjek dalam hal ini berdampak 

positif, yakni membuat subjek mampu berprestasi mencapai target 

perekonomian keluarga bertambah meningkat sejahtera. Selain memang 

karena faktor karakteristik, kepribadian subjek yang bertanggung jawab 

dan profesionalitas, adanya support dari suami dan keluarga yang 

mendukung wanita berumah tangga juga berkarir bekerja membuat 

dirinya terstimulasi meningkatkan performa dalam bekerja. 

2. Motivasi menjadi Wanita Karir di Kecamatan Tegalombo 

Berdasarkan pendapat Fisher, Bulger, dan Smith bahwa 

keseimbangan kerja kehidupan mengacu pada sejauh mana kehidupan 

pribadi individu mengganggu kehidupan pekerjaannya, dalam hal ini di 

temukan bahwa semua subjek tidak terganggu dalam pekerjaan jika 

terjadi masalah pribadi. Disetiap wanita karir Kecamatan Tegalombo 

menunukkan sikap yang sangat bertanggung jawab dan berusaha 

professional pada setiap pekerjaannya. Hal ini didasari atas motivasi 

menjadi wanita karir sebagai berikut: 

1) Pendidikan, alasannya yang utama karena pendidikan dapat 

melahirkan wanita karir sebagai generasi diberbagai lapangan 
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pekerjaan. Hal ini menjadikan wanita selalu kurang puas bila hanya 

dirumah saja akibat dari kemajuan sektor wanita berpendidikan. 

Mayoritas di Kecamatan Tegalombo dalam pendidikannya telah 

mumpuni untuk meraih pekerjaan yang sesuai perkembangan zaman. 

Lulusan sarjana telah banyak ada dan langsung dapat pekerjaan sesuai 

profesi yang diinginkan warga masyarakat Tegalombo. Ada yang 

menjadi guru dari lulusan S.Pd, juga ada yang di KUA dari lulusan S.H, 

dan lain sebagainya. Dikondisi covid-19 semua yang sudah bekerja 

diluar rumah tetap bertahan dengan penuh perjuangan. Sedangkan yang 

tidak memiliki gelar sarjana tidak kehilangan ide akal untuk terus maju 

dari perkembangan zaman ini. 

2) Keterpaksaan keadaan dan kebutuhan mendesak, didasari dari keadaan 

keuangan yang tidak selalu menentu, kebutuhan semakin banyak 

sekaligus adanya desakan hingga menjadikan wanita bekerja diluar 

rumah. Sedikit implementasi dari pernyataan motivasi diatas, 

dikarenakan mayoritas warga Tegalombo sebelum menikah sudah 

menjadi wanita karir. Ketika sudah menikah wanita telah siap menjadi 

ibu rumah tangga dan melanjutkan tumbuh kembang maju karirnya 

atas dukungan penuh suami dan keluarga. Konsekuensi peran ganda 

yang telah dijalankan memudahkan semua pekerjaan tanpa terbebani 

atas desakan ekonomi. Dikondisi pandemi covid-19 dari 8 orang yang 

telah diwawancara, observasi tidak merasakan desakan kebutuhan, 

hanya saja merasa sedikit gemetaran. Namun hal ini langsung diatasi 

oleh pemerintah Tegalombo memberikan pelatihan berbagai skill, 

pembekalan demi kelangsungan ekonomi khususnya dalam 

menghadapi covid-19 yang belum berakhir. Alhasil, perekonomian 

warga Tegalombo baik dan berkembang diiringi berbagai ide-ide 

cemerlang. 
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3) Ekonomi, menjadi alasan tepat agar tidak menggantung kepada suami 

dan sifatnya selagi ada kemampuan sendiri juga tidak meminta-minta 

kepada suami, meskipun suami telah memenuhi kebutuhan rumah 

tangga. Mayoritas wanita warga Tegalombo sudah mandiri sejak usia 

yang semestinya, bahkan diusia SMP hingga kuliah sudah terbiasa 

mandiri dari segi ekonomi karena didikan dari tiap keluarga supaya 

waktu dewasa tidak menjadi insane kagetan dikondisi buruk. Tidak 

sedikit juga wanita Tegalombo menikah dengan pria Tegalombo, yang 

telah mengerti karakteristik dan pola hidup antar sesama, hal itu 

memudahkan wanita saat sudah menikah mengenali serta memahami 

suami. Dikondisi covid-19 diawal terjadi warga kaget drastis atas 

terbaliknya roda kehidupan, meskipun 2 sampai 3 bulan berjalan 

pergeresan perekonomian, wanita Tegalombo gemar menggendutkan 

tabungan pribadi dan keluarga dengan berbagai cara yang telah 

mendapat ilmu dari pemerintah. Meskipun suami semua dari 8 dari 

penelitian ini bertanggung jawab penuh dalam menghidupi keluarga. 

4) Mengisi waktu luang, terjadi karena wanita merasa bosan diam dirumah 

yang tidak disibukkan dengan banyaknya aktivitas. Solusinya mencoba 

hal baru seperti buka usaha. Tidak menjadi mayoritas dari warga 

Tegalombo khususnya dari delapan orang yang menjadi bagian dalam 

penelitian ini, karena sudah disibukkan dengan seluruh tanggung jawab 

sebagai istri dan ibu, juga telah berkarir serta banyak mengikuti kegiatan 

bermasyarakat. Meskipun kemungkinan sedikit terlintas menambah 

kesibukan lagi agar bertambah tabungan dan relasi pertemanan, hal ini 

tetap dilaksanakan yang telah menjadi kebiasaan semangat para warga 

Tegalombo. Apalagi kondisi covid-19 membuat semua wanita karir 

berlomba-lomba menambah kesibukan lagi yang sangat bermanfaat. 



50 
 

 

 

 
 

5) Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, karena wanita berfikir bahwa 

uang adalah segala-galanya. Kondisi pandemi covid-19 tidak membuat 

rentan bergetar jiwa raga wanita karir, justru saling bekerja sama antar 

tetangga untuk berusaha supaya bisa kaya banyak uang, dengan cara 

saling beli dagangan, mendukung tiap usaha, ikut mempromosikan dari 

tiap profesi antar wanita karir. Bergotong royong dalam rangka 

memperkaya semua wanita karir di Tegalombo. 

6) Ketenangan dan hiburan, biasanya wanita memiliki kemelut yang 

berkepanjangan dalam keluarga hingga lama dipecahkan makanya 

menyibukkan diri dengan bekerja supaya lupa dan hal utamanya agar 

tambah penghasilannya. Dikondisi covid-19 wanita karir bersemangat 

untuk lebih banyak sharing kepada perkumpulan apa saja, contohnya 

dari pihak guru bertujuan supaya menambah wawasan, dengan ibu-ibu 

rumah tangga disetiap RT, RW Tegalombo yang memegang teguh 

prinsip banyak saudara dan silaturahmi menjadikan rezeki dating dari 

arah yang tidak diduga sehingga membuat awet muda semua wanita 

yang bergelut didunia karir. 

7) Mengembangkan bakat, wanita yang bukan sarjana namun rajin berkarir 

melalui bakat serta hobinya justru lebih berhasil.9 Dalam kondisi 

pandemi covid-19 dari 8 orang dalam penelitian ini setiap hari 

menghadiri perkumpulan dibalai desa guna mengasah bakat yang sudah 

dimiliki hinggasiap mental jiwa raga   menambah keilmuwan dari bakat 

juga hobi hingga berhasil mengimplementasikan. Misalnya ada 

pelajaran dari pemerintah belajar bercocok tanam secara hidroponik, 

dan memanfaatkan semua media social dari perubahan zaman ini demi 

kelangsungan kehidupan keluarga makmur sejahtera. 

 

 

 

9 Wakirin, “Wanita Karir dalam Perspektif Islam”, 5-6. 
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C. Sinkronisasi dan Solusi Transformatif Kesejahetraan Ekonomi Keluarga 

Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tegalombo Pacitan 

1. Implementasi Wanita Karir di Kecamatan Tegalombo 

Dapat disimpulkan bahwa peran wanita dalam membantu 

kesejahteraan ekonomi dimasa covid-19 sangat penting, karena dalam dunia 

digital dan milineal sudah banyak wanita sejak dibangku SMA dan kuliah 

sudah jualan online minimal, bukan karena tuntunan ekonomi. Namun 

memanfaatkan digital dan menerapkan ilmu yang telah didapat dibangku 

sekolah. Sehingga suami mendukung penuh kegiatan istri bahkan juga 

memfasilitasi. Pemerintah pun juga telah memberikan apresiasi dengan 

menambahkan bonus dari kerjasanya dan bantuan dari UMKM. Semua 

pembekalan keilmuan telah terimplementasi denganbenar dan baik 

terkhusus bagi semua wanita kari di Tegalombo. 

2. Implementasi Istimewa Wanita Karir dalam Islam di Kecamatan 

Tegalombo 

Pandangan Islam perempuan sebagai istri memiliki kedudukan 

serta menjaga kepribadian yang istimewa dan bebas. Misalnya istri dari nabi 

Muhammad Saw ada Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar, 

Hafshah binti Umar, Maimunah binti Al-Harits, dan lain sebagainya yang 

tidak berkurang kepribadian setelah menikah dengan tetap melakukan 

aktivitas berdagang (jual beli), usaha, mengupahi buruh, menuntut hukum, 

berinfak, membuat perhimpunan sesuai kodratnya. Hal tersebut beda dengan 

kondisi perempuan sebagai istri di Barat selain pada masa sekarang begitu 

pula dibeberapa Negara dunia kebebasan itu masih terkekang hingga batas-

batas yang diinginkan suami, hingga istri tidak dikenali lagi dengan nama, 

keturunan, dan julukan keluarga, akan tetapi 
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sebagai fulan saja. Maka dari itu, Islam tidak merugikan kepribadian istri 

karena menikah dan tidak menenggelamkan dalam kepribadian suami. 

Mempraktekkan dari pernyataan diatas, semua warga wanita di 

Tegalombo menjadi ibu rumah tangga dan berkarir dengan sempurna sesuai 

harapan serta cita-cita ditambah dengan mengikuti lalu mencurahkan  ide-ide 

cemerlang demi kemajuan peran wanita karir dalam andil mensejahterahkan 

perekonomian keluarga. 

D.  Peran Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga 

Keberadaan Kecamatan Tegalombo sebagai kecamatan perbatasan  

antara Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Ponorogo memberikan 

kesempatan kerja, peluang usaha, kemandirian, dan produktivitas ekonomi 

yang lebih besar bagi kaum perempuan yang tinggal di lokasi ini. Aktivitas 

kaum perempuan dalam bidang ekonomi mempunyai relevansi yang 

signifikan terhadap upaya emansipasi perempuan, bahwa perempuan yang 

bekerja telah memberi kontribusi yang besar pada perekonomian keluarga. 

Pendapatan yang diperoleh oleh kaum perempuan yang bekerja setiap bulan 

bervariasi antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 2.000.000 Perbedaan 

besaran pendapatan tersebut dipengaruhi oleh pekerjaan yang sedang 

dilakukan. 

Meskipun pekerjaan yang dilakoni oleh para perempuan pekerja 

tersebut masih tergolong sebagai pekerjaan sampingan,10 karena status kerja 

mereka membantu suami bekerja, dan untuk menambah pendapatan suami, 

namun hasilnya cukup signifikan dalam membantu penghasilan keluarga dan 

pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga sehari-hari.  

 

 

10Yusuf Al-Qardhawi, Perempuan dalam Pandangan Islam, 110-111.Beberapa dari informan 

penelitian yang diwawancarai diketahui bahwa bagi perempuan yang berstatus sebagai “single 

parent” pekerjaan yang mereka lakukan tergolong sebagai pekerjaan utama, namun bagi 

perempuan yang masih bersuami pekerjaan yang mereka lakukan adalah tergolong “pekerjaan 

sampingan” karena membantu suami bekerja atau membantu memenuhi ekonomi keluarga. 
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Suami-suami perempuan yang bekerja ini ada yang bekerja sebagai 

penjual, petani, buruh tani, dan aneka pekerjaan serabutan lainnya yang mana 

penghasilannya juga pas-pasan apalagi pada masa pandemi saat ini. Melihat 

kondisi suami demikian, membuat para isteri bekerja memanfaatkan peluang 

yang ada di desa mereka tinggal, serta mengoptimalkan potensi dan 

kemampuan yang mereka miliki. Peran perempuan telah mengalami 

perkembangan tidak hanya identik dengan “sumur, dapur, dan kasur” tetapi 

telah memasuki ranah publik. Peran perempuan dalam memenuhi ekonomi 

keluarga yang bekerja di Kecamatan Tegalombo ini telah mengarah kepada 

persamaan peran dengan kaum laki-laki. Persamaan ini tidak lagi terbentur 

oleh belenggu sistem nilai sosiokultural, yaitu tidak lagi mengikuti pandangan 

tradisional yang menempatkan perempuan pada sektor domestik saja.  

Peran perempuan dalam pemenuhan ekonomi keluarga yang bekerja 

di Kecamatan Tegalombo terwujud setelah kaum perempuan yang berstatus 

sebagai isteri dan ibu rumah tangga tersebut membuka usaha, bekerja, dan 

mengelola pekerjaan secara mandiri dan mempunyai pendapatan sendiri. 

Pendapatan yang diperoleh dari berusaha tersebut kemudian dimanfaatkan 

oleh perempuan yang bekerja tersebut untuk pemenuhan kebutuhan hidup 

rumah tangga seperti: Pertama, menambah penghasilan suami dan pendapatan 

keluarga; Kedua, untuk keperluan belanja keluarga sehari-hari; Ketiga, untuk 

keperluan biaya sekolah anak-anak; dan Terakhir, sebagian ditabung untuk 

keperluan penting keluarga lainnya.Dari usaha ekonomi tersebut kemudian 

perempuan memperoleh penghasilan sendiri, secara otomatis akan menambah 

penghasilan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Kondisi semacam ini 

akan melahirkan kemandirian kaum perempuan serta berakibat pada 

berkurangnya ketergantungan ekonomi kaum perempuan terhadap suami. Hal 

ini dapat merubah bentuk relasi suami-isteri dari pola hubungan yang semula 

bersifat relasi subordinat dan superordinat (hubungan yang bersifat vertikal-

dominatif) berubah menjadi pola hubungan yang bersifat horizontal setara 

dan pola hubungan kemitraan. 
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PERAN WANITA KARIR DALAM MENANAMKAN PENDIDIKAN 

KELUARGA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN 

TEGALOMBO 

 

 
 

A. Data Wanita Karir dalam Mendidik Anak di Kecamatan Tegalombo pada 

Masa Covid-19 

Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan dari delapan ibu rumah 

tangga berbagai usia dan telah berprofesi sesuai karakteristik pekerjaan subjek 

menyatakan bahwa dirinya memiliki keseimbangan dalam mengurus anak-

anaknya apalagi dimasa pandemi covid-19. Menurut Indriyani peran ganda 

adalah dimana seseorang memiliki jabatan atau posisi atau keadaan yang 

lebih dari satu sehingga membuat   orang tersebut memiliki tanggung jawab 

yang lebih banyak, berdasarkan pernyataan para ahli tersebut hal ini sesuai 

dengan 8 subjek merupakan wanita karir yang berperan ganda sebagai istri 

dan ibu memiliki jabatan sebagai pedagang, petani, guru SD, SMP, penjual 

olshop yang harus bertanggung jawab dalam pencapaian target dalam mendidik 

anak. Karakteristik sikap terlalu dominan dalam pekerjaan, hal ini menjadi 

terkadang menjadi konflik yang terjadi di rumah 8 subjek, dan akhirnya 8 

subjek memutuskan dalam keluarga tetap berkarir dan menjadi ibu terbaik bagi 

anak atas dukungan penuh suami, keluarga, dan lingkungan masyarakat atas 

tumbuh kembang generasi terbaik. 
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B. Analisis Menanamkan Pendidikan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid- 

19 Di Kecamatan Tegalombo 

1. Peran wanita karir sebagai ibu 

Faktor wanita karir dalam pendidikan di keluarga terkhusus 

untuk anaknya disaat pandemic covid-19 seperti teori glass ceiling. Glass 

ceiling bukan fenomena baru, namun menyebabkan tidak disepakati di 

seluruh dunia karena glass ceiling merupakan hambatan yang tidak 

kelihatan dalam organisasi yang menghalangi kaum wanita untuk meraih 

kemajuan karir. implikasinya adalah tuntutan penyeimbangan peran 

keluarga dan peran pekerjaan yang harus dijalankan oleh masing-masing 

pasangan. Seperti apa yang terjadi pada partisipan dalam penelitian ini, 

karena tuntutan pekerjaan yang tinggi membuat mereka dilema untuk terus 

lanjut berkarir atau kembali menjadi peran murni sebagai ibu rumah tangga. 

Wawancara bersama ibu Luki sebagai pekerja di kantor KUA 

sebagai berikut: 

“Pendidikan khususnya saat mendidik anak sendiri menjadi 

tugas seorang ibu dalam rumah tangga dengan alasannya 

sebagai madrasah pertama menjadikan generasi penerus 

orang tua jadi tambah maju untuk Negara ini dan sholeh atau 

sholehah bekal agamanya”. 

 

Sebagai istri dan ibu bagi anaknya akan puas dengan usaha ibu 

dari wanita karir guna visi misi ilmu yang didapat agar berwujud nyata 

dikemudian hari. Seiring pengaruh perkembangan ilmu dalam sekolah, 

lingkungan masyarakat, dan keluarga wanita karir telah menerapkan 

keseimbangan pembelajaran dimasa pandemic covid-19 secara online 

seperti yang dinyatakan beliau ibu Umi Salamah sebagai IRT: 
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“Perannya perempuan karir untuk pendidikan sangat 

meningkatkan pemahaman dan kecerdasan generasi dalam 

dunia pedidikan. Meskipun saya ibu rumah tangga tapi diera 

milineal tidak bias dianggap remeh, saya juga mengikuti 

perkembangan pendidikan terlebih untuk mendidik anak 

saya menjadi tambah cerdas meskipun ibaratnya sayalah 

yang jadi guru menggantikan posisi peran sekolah itu. 

Disisi lain untuk tambah majunya keluarga saya, dirumah 

sambil jualan online pakai aplikasi shopee alhamdulillahh 

laris manis tiap hari ada aja yang beli. Bahagia rasanya bias 

lakukan semua hal. Rasanya seperti tidak ada beban, ya karna 

tidak ada batasan waktu kerja seperti dikantor jam sekian 

sampai demikian, kalau dirumah kan nyantai sambil tiduran 

dapat uang. Ternyata anak saya habis belajar juga mau 

diajari trik jualan online, ya sudah sekali menyelam dua 

pulau dilalui”. 

Namun terlepas dari orang tua yang ideal, kebutuhan psikologis 

dalam keluarga dapat tercapai dengan adanya peran konkrit orang tua. 

Diantaranya peran ayah dan ibu. Di Indonesia, seorang ibu dianggap 

sebagai sekolah pertama yang diharapkan mempunyai sifat- sifat 

kecekatan yang mantap. Sesuai dengan ajaran-ajaran tradisional, maka 

seorang ibu harus dapat memberikan teladan yang baik, memberikan 

semangat sehingga pengikut itu kreatif dan membimbing. Sebagai 

seorang ibu di dalam rumah tangga, maka anak-anaknya harus mengerti 

serta memahami kepentingan-kepentingan dari keluarga yang 

dipimpinnya. Sedangkan peranan ibu tampak nyata sekali, sehingga 

dapat dikatakan bahwa pada awal proses sosialisasi, seorang ibu 

mempunyai peran yang besar. Ibu harus mengambil keputusan- 
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keputusan yang cepat dan tepat yang diperlukan pada periode itu. 

Bahkan sebagai ibu berfungsi untuk mengambil keputusan penting, 

sebagaimana yang dikemukakan ibu Shinta sebagai sebagai berikut: 

“Kebetulan sedang hamil 8 bulan saat ini meskipun belum 

pernah mendidik anak dimasa covid-19. Namun, selama 

covid-19 seringkali membantu anak-anak teman kerja dan 

saudara suami yang sekolah online dan ada tugas ikut andil 

mendidik seperti halnya seorang guru. Menurut saya semua 

warga Indonesia tidak boleh saling menyalahkan pemerintah 

dan menteri pendidikan tentang pembelajaran daring, ya 

karna semua kebijakan pemerintah telah dibuat sematang-

matangnya demi berlangsungnya pendidikan. Harusnya dari 

peristiwa ini sebagai orangtua dan ibu yang bergelar wanita 

karir membuktikan dihadapan anak bahwa akulah terbaik, 

memang sayalah sekolah pertama anak. Positif thingking 

meskipun belum paham akan materinya setidaknya berusaha 

agar anak tetap semangat dan percaya diri bertambah 

prestasi”. 

 

Dasar pembentukan kecerdasan seseorang merupakan 

perpaduan antara warisan sifat-sifat,bakat-bakat orang tua dan 

lingkungan dimana berada dan berkembang. Lingkungan pertama yang 

mula-mula memberikan pengaruh yang mendalam adalah lingkungan 

keluarganya sendiri. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak hanya 

dapat merupakan suatu kesatuan dengan dasar yang kuat bila antara 

mereka terdapat hubungan. Hal ini bedasarkan pernyataan dari ibu 

Winarsih sebagai berikut: 

“Titik beratnya terletak pada mampu menjadikan anak 

terdidik secara benar dan nyaman seperti dilembaga 
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sekolah. Karena dimusim covid-19 ini sangat meresahkan 

para orangtua yang minim pengetahuan materi. Namun tidak 

menjadikan saya patah semangat demi anak saya tumbuh 

maju baik. Meskipun sibuk disawah dan mengurus rumah 

tangga anak dalam belajar tetap dalam pantauan. Usaha saya 

dalam mempelajari materi dari sekolahan dan memahamkan 

anak menambah saya jadi pintar lagi. Terimakasih atas 

semuanya yang telah terjadi ini”. 

 
Istri berperan sebagai pengatur rumah tangga serta mengurus 

anak, dalam hal ini ibu Sita warga Tegalombo mengutarakan 

pengalaman dalam mendidik anak dimusim covid-19 sebagai berikut: 

“Saya sendiri yang menangani anak dalam belajar meskipun 

online lewat hp. Karena tidak mau anak jadi bodoh, malas, 

dan merasa tidak diperhatikan. Dengan cara saya 

fotocopykan semua soal dan materi dari guru tersebut. Saya 

bombing belajarnya diwaktu malam sebelum tidur, sebelum 

berangkat kepasar, dansehabis pulang dari pasar. Capek iya, 

tapi itu penting agar anak menjadi tambah termotivasi hidup 

penuh perjuangan jika ingin sukses dunia akhirat”. 

 
Di satu sisi perempuan dituntut untuk berrtanggung jawab dalam 

mengurus dan membina keluarga secara baik, namun di sisi lain, 

sebagai seorang pegawai yang baik mereka dituntut pula untuk bekerja 

sesuai dengan standar kinerja dengan menunjukkan performen kerja 

yang baik, hal itu tidak membuat ibu Soya keberatan dalam berperan 

ganda, sebagaimana tutur katanya sebagai berikut: 
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“Saya sebagai pendidik lebih tambah bertanggung jawab 

dalam mengajar. Tidak hanya mengandalkan kirim tugas 

lalu menyuruh mengerjakan, namun setiap hari saya datang 

kerumah peserta didik meskipun hal itu sempat dilarang 

kepala sekolah dan guru lainnya, tekad kuat saya demi 

kecerdasan anak bangsa. Tentang anak sendiri malah lebih 

keras mendidiknya yang secara tidak langsung menjadi 

contoh untuk banyak orang. Waktu semuanya berjalan 

dengan baik. Alhamdulillah”. 

 

Wanita untuk peran ganda terbagi dengan perannya sebagai ibu 

rumah tangga sehingga terkadang dapat mengganggu kegiatan dan 

konsentrasi di dalam pekerjaannya, sebagai contoh seperti 

pengungkapan ibu Wantini: 

 

“Saya mendidik anak dengan segala kesibukan saya tetap 

diutamakan, waktunya belajar ya belajar. Pernah tidak 

paham materi anak, saya belajar lewat youtube, televise, dan 

bicara langsung dengan gurunya. Saya mau anak saya 

tambah termotivasi dengan model pembelajaran dirumah 

saja secara online. Agar anak saya bisa berprestasi. Tidak 

melihat sudut rendah derajat lulusan apa orangtuanya”. 

 
Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan 

untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-

anaknya, pelindung dan sebagai salahsatu kelompok dari peranan 

sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, 

disamping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari 
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nafkah tambahan dalam keluarganya.1 Menjadi istri yang terbaik, 

menjadi diri yang terbaik, menjadi ibu yang terbaik, dan hal ini akan 

berdampak pada keluarganya pula. 

C. Sinkronisasi dan Solusi Transformatif Menanamkan Pendidikan 

Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tegalombo 

1. Implementasi Wanita Karir dalam Mendidik pada Masa Pandemi 

Covid-19 Di Kecamatan Tegalombo 

Dapat disimpulkan dalam peran mendidik anaknya seorang wanita 

karir di Tegalombo telah mumpuni dan mampu menghantarkan anaknya 

menjadi sukses sebelas dua belas seperti visi misi lembaga pendidikan. Hal 

ini karena sudah ada pembekalan dari pemerintah Tegalombo dan 

kesadaran tersendiri akan musibah yang menimpa dengan adanya covid- 19 

seorang ibu mendidik anak tanpa pamrih dan suruhan. Tujuan orang tua 

hanya agar anak lebih segalanya dari keluarganya. Berat tidak terasa, peran 

ganda istri dan ibu telah terdukung dan terfasilitasi suami dari segi apapun 

sesuai kebutuhan setiap keluarga lainnya. 

Ibu memiliki sebuah kewajiban dan tanggung   jawab   yang sama 

yaitu merawat, membesarkan dan mendidik putra-putrinya dengan baik. 

Kewajiban dan tanggung jawab ini berlaku pada semua wanita yang ada di 

dunia ini dimanapun berada dengan segala jenis latar belakang 

kehidupannya, jenjang pendidikan yang pernah ditempuh dan lain 

sebagainya. Karena ibu adalah sekolah pertama maka dia dituntut 

memiliki kemampuan-kemampuan dasar agar mampu memerankan 

fungsinya secara   positif   dan   berarti   kepada   anaknya. Di antara 

kemampuan-kemampuan tersebut  adalah: 

1) Kemampuan dasar agama khususnya yang berkaitan dengan ibadah-

ibadah praktis sehari-hari. Dimasa covid-19 wanita karir 

 

1 Wikipedia,  Keluarga, diakses melalui situs: http://id.wikipedia.org, 2 Oktober 2021. 

http://id.wikipedia.org/
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sebagai ibu dari 8 subjek dalam penelitian ini mendidik disetiap waktu 

sehabis sholat memberikan bekal keagamaan untuk anak-anaknya. Dan 

mengantarkan ke madrasah untuk belajar agama di masjid diwaktu sore 

hari. 

2) Kemampuan dasar calistung (membaca, menulis dan berhitung) disertai 

pengetahuan   tentang    metode    pengajarannya    kepada anak. Fakta 

buruk dari masa pandemic covid-19 banyak anak peralihan dari TK 

menuju SD bahkan yang sudah sd kelas 3 belum bisa membaca serta 

menulis secara benar dan lancar. Hal itu membuat 8 subjek wanita karir 

di Tegalombo berlomba-lomba mendidik anak agar mental lahir batin 

kuat menghadapi tantangan zaman, dan tidak pernah sedikitpun terlintas 

untuk mengantarkan anak les privat di bimbel. Sekuat tenaga dibimbing 

dan dididik sendiri dalam keluarga. Meskipun alhasil sedikit lama. 

3) Kemampuan dasar bermain yang edukatif karena dunia anak adalah 

dunia bermain dan tidak semua permainan memiliki nilai positif dan 

disinilah ibu yang memilah dan memilih jenis permainan yang baik 

buat anak. Implementasi dimasa covid-19 bagi 8 subjek wanita karir 

mendidik dengan cara belajar dan bermain sesuai kebutuhan anak, 

karena tau akan psikologi tiap anaknya supaya otak fresh dan sehat 

selalu. Happy tapi pasti sukses. Prinsip para wanita karir sebagai ibu di 

Tegalombo. 

4) Pengetahuan dasar-dasar akhlak yang baik dan metode penamaannya 

pada anak. Dimasa pandemic covid-19 wanita karir dalam mendidik 

menggunakan berbagai metode pada anaknya, missal dengan Tanya 

jawab supaya ada timbale balik dan menjadikan anak ternyata 

diperhatikan penuh belajarnya oleh sang ibu. 

5) Pengetahuan dasar tumbuh kembang anak dan faktor penunjanganya. 

Hal ini untuk mengoptimalkan pertumbuhan 
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anak sehingga dia menjadi anak yang sehat   karena   kesehatan fisik 

menunjang perkembangan sisi-sisi anak yang lain.2 Ibu yang menjadi 

wanita karir dari 8 subjek penelitian ini setiap waktu memanfaatkan 

waktu untuk belajar membaca buku-buku sang anak demi kejelasan 

dalam pembelajaran serta ditunjang belajar dari youtube dan google 

untuk menambah akses otak sang ibu atas kecanggihan teknologi dan 

zaman, serta sharing bersama rekan sejawat agar proses pembelajaran 

dirumah berjalan terarah. 

2. Cara Mendidik Anak dimasa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan 

Tegalombo 

Tujuan dalam mendidik anak dalam mengetahui kebutuhan 

mendesak dan sisi yang memerlukan perhatian lebih besar. Hal-hal yang 

dilakukan ibu kepada anaknya mencapai tujuan dengan cara sebagai 

berikut: 

1) Menanamkan dan memperkuat iman, dengan memperkokoh akidah 

dalam jiwa anak agar tumbuh sebagai hamba yang mengabdi kepada 

tuhan (Allah). Sering-sering membahas tuhan (Allah), keesaan-Nya 

dalam uluhiyah, „ubudiyah dan rububiyah. Seperti yang dijelaskan 

dalam Al-Qurthubi: carilah akhirat (surga) dengan dunia yang Allah 

berikan kepadamu. Karena tugas kewajban manusia menggunakan 

dunia untuk hal yang akan membawa manfaat bagi akhirat, bukan 

kesombongan. Peran ibu dalam mendidik anak pertama kali ialah 

kebenaran dan kekokohan akidah yaitu tentang ketuhanan. Apalagi 

dimasa pandemi covid-19 ini banyak sekali godaan untuk melakukan 

hal-hal yang tidak baik seperti mencuri, menyontek ketika ulangan 

sekolah, dan lain sebagainya. Maka peran ibu sangat penting dalam 

memupuk keyakinan, akhlak demi kebahagiaan dunia akhirat. Wanita 

2Mahruz, Model Pendidikan Agama Anak bagi Wanita Karir Keluarga Muslim di Kota 

Malang, 2. 
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karir di Kecamatan Tegalombo telah menerapkan prinsip ketuhanan 

kepada putra putrinya agar menjadi manusia uluhiyah, „ubudiyah dan 

rububiyah. 

2) Mengembangkan dan menyebarkan akhlak baik, rincian serta 

kaidahnya disesuaikan pada kebiasaan orang yang berbeda sesuai 

perbedaan zaman dan tempat. Tantangan terberat sekaligus menjadi 

beban orangtua khususnya ibu di Kecamatan Tegalombo mendidik 

tutur, tindak, dan laku anak dirumah dan lingkungan masyarakat. 

Karena dizaman tehnologi yang semakin maju dan berkembang 

membuat anak bebas menonton tayangan maka dari itu ibu yang 

berkarir lebih intens mendidik anaknya sehingga dimanapun berada 

diutamakan akhlak, baru ilmunya. Sejauh ini belum ada kejadian aneh- 

aneh dari anak-anak 8 subjek wanita karir di Tegalombo. Karena 

memang penggunaan handphone dikhususkan hanya untuk belajar 

daring saat dirumah, lalu dikumpulkan ke ibu. 

3) Berpegang teguh pada kebenaran dan melawan kejahatan, langkahnya 

dengan mendidik anak untuk menerima kebenaran dan menampakkan 

semangat serta emosi kebenaran. Selanjutnya mendidik anak untuk 

memikul tanggung jawab apapun jenis pekerjaannya. Banyak sekali hal 

yang tidak diduga melalui media social beredar berita kurang benar dan 

hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang ibu dalam mendidik 

anak dimasa covid-19. Contohnya banyak isu-isu guru di sekolah 

mendidik semaunya tanpa memikirkan orangtua yang seakan- akan 

semua beban tugas sekolah dipikul ibu dirumah yang kurang memahami 

alurnya, namun atas musyawarah bersama orangtua dan pihak sekolah 

semua menyadari akan peran masing-masing. Ibu wanita karir disini 

tetapbertugas mendidik serta membantu semua yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran dari sekolah, awal-awal terasa berat karena harus 

menggunakan media handphone, namun sudah 
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menjadi kebiasaan dan pemerintah Tegalombo telah membekali ibu 

wanita karir dan seluruhnya untuk tidak panic dan tetap staytune dalam 

mengembangkan kemajuan keilmuan di setiap lembaga. 

4) Memperluas kaidah pemahaman, pendidik (ibu) berperan mempelajari 

berbagai pemikiran dan konsep anak didik serta memperluas basis yang 

menuntut untuk ditempatkan segala pengetahuan dan pemikiran 

ditempat yang tepat. Selain itu, juga harus serius memerhatikan bahaya 

permasalahan modern yang tidak diketahui dengan memberikan anak 

didik ruang waktu kesempatan berfikir secara luas dan cepat menangkap 

berbagai perubahan yang dialami dunia. Pada kesempatan kali ini 

khususnya dimasa pandemic covid-19 semua ibu terutama yang berkarir 

member ruang waktu kebebasan anak-anak untuk berfikir logis, praktis, 

dan theologies. Agar anak menjadi dewasa dan siap menghadapi 

perkembangan zaman. Tidak lupa ibu selalu memantau perkembangan 

serta meluruskan juga member arahan kebenaran dari hasil pemikiran 

hingga jawaban dari fikiran tersebut. 

5) Kepribadian berilmu dan kemampuan berkembang yang terus beranjak 

naik guna mencapai kehidupan yang lebih leluasa, dengan cara 

mempersiapkan anak agar menjadi dari bagian masyarakat yang 

membawa guna, mempersiapkan generasi masa depan, memanfaatkan 

waktu luang, menjaga hak-hak orang lain, dan menciptakan obsesi besar 

penuh perhatian dan ahli.3 Sejak dini usia TK, SD anak-anak di 

Tegalombo sudah terbiasa mengikuti berbagai kegiatan dari madrasah 

diniyah misalnya. Praktek dari pembelajaran tersebut yang akhirnya 

terhubung langsung dengan masyarakat, seperti komunikasi, beretika, 

menyampaikan pendapat, dan menyuarakan suaranya. Maka ketika 

menginjak dewasa sudah lincah memajukan dan terus berkarya 

3Shalih bin Huwaidi Alu Hu, Mendidik Generasi Ala Sahabat Nabi Metode Pendidikan Anak 

Muslim, (Jakarta Timur: PT. Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2016), 25-26. 



64 
 

 

 

 
 

dilingkungan masyarakat serta siap bertarung juang diluar kecamatan 

Tegalombo. Ibu serta keluarga di Kecamatan Tegalombo hamper semua 

tanpa terkecuali telah mendukung sepenuhnya dalam bergerak dimedan 

kemasyarakatan. Maka tidak diragukan lagi bagaimana hasil dari 

didikan ibu wanita karir kepada anaknya terutama dimasa covid- 19, 

berbagai kegiatan demi menambahnya keilmuan mengadakan seminar 

yang pembicaranya dari anak yang sudah mahasiswa. Bertujuan melatih 

mental dan berbagi imlu dari kampusnya. 

 

D. PERAN WANITA KARIR DALAM MENDUKUNG PENDIDIKAN KELUARGA 

 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. 

Keberhasilan pendidikan anak tergantung pada didikan dari lingkungan keluarga.Ketika 

di dalam rumah anak tidak mendapatkan perhatian lebih, maka berdampak pada 

pendidikan yang sedang dijalaninya sehingga pendidikan anak tersebut terancam putus 

ditengah jalan. Menurut UU No. 20 tahun 2003,“Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara”. Pendidikan 

yang sudah diatur dengan undang – undang oleh pemerintah, semua tercipta agar sumber 

daya manusia serta mutu pendidikan yang lebih berkualitas. Semua itu tak terlepas dari 

tanggungjawab orangtua terutama peran dari seorang Ibu yang selalu memberikan 

perhatian lebih untuk anaknya, agar anak tersebut tidak salah langkah dan berhasil untuk 

ke depannya. 

Kodratnya perempuan selain mengandung dan menyusui anak juga tugas 

mengurus rumah, mengatur makanan, pakaian, dan mengasuh anak, dan melayani suami 

atau bisa diposisikan tugas domestik. Pada zaman itu masyarakat berprasangka bahwa 

pekerjaan mengurus rumah tangga dan mengasuh anak adalah pekerjaan perempuan. 

Perempuan tidak boleh bekerja diluar, laki – laki pun, baik suami maupun anak, tidak 

dibolehkan ikut campur dalam pekerjaan domestik karena mereka mempunyai tempat 

bekerja sendiri, yaitu tugas – tugas publik atau mencari nafkah diluar rumah. 
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Pembagian tugas domestik ataupun publik sesungguhnya bukan kodrat dari 

Tuhan, tetapi hanya merupakan konstruksi sosial budaya yang telah berjalan lama. 

Eksistensi perempuan di zaman itu tidak dihargai karena perempuan dianggap tidak 

memiliki kualitas yang dimilki kualitas tertentu oleh laki – laki. Seiring dengan 

berkberkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), yang mana 

perkembangan iptek tersebut menuntut kemajuan pola pikir, serta pengetahuan yang luas 

bagi setiap individu.Jaminan untuk sukses secara finansial, diakui untuk menyandang 

predikat mandiri mengharuskan perempuan menjemput impian dengan belajar ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan pekerjaan yang lebih bisa dihargai dan 

mendapat posisi yang tinggi dalam dunia pekerjaan.Kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sudah semakin terbuka luas. 

Ditinjau dari berbagaikebijakan pemerintah diantaranya Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) 1993,wanita di Indonesia mendapat kesempatan yang sama seperti pria 

untukmengenyam pendidikan dan untuk berkarir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 
 

BAB V 
 

PERAN WANITA KARIR MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH 

TANGGA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN 

TEGALOMBO 

 

 

A. Wanita Karir dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga dimasa Covid-19 

di Kecamatan Tegalombo 

Menurut Russel ada beberapa factor berhasilnya usaha keluarga 

berencana yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga. Perempuan 

menjadi lebih mudah mengontrol dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan 

fungsi reproduksi. Pada gilirannya para perempuan memiliki waktu untuk 

bekerja, mendapat income untuk dirinya   sendiri dan dapat 

mengaktualisasikan dirinya. Scanzoni mengidentifkasi relasi suami istri 

dalam keluarga dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu: 

1) Hubungan kepemilikan yaitu secara finansial dan emosional istri dianggap 

sebagai milik suami. Dalam hubungan suami istri yang bersifat ownership, istri 

memerankan kepatuhan total kepada suami. Peran suami dalam keluarga 

sebagai pencari nafkah utama. Hubungan didominasi oleh suami, baik melalui 

pengaruh yang dimiliki, kekuasaan karena mencari nafkah maupun  wibawa 

yang dimiliki. 

Pada umumnya suami otoriter, keputusan keluarga banyak ditentukan 

oleh 1) suami, 2) Hubungan pelengkap yaitu peran istri menjadi pelengkap 

kegiatan suami. Dalam pola hubungan suami istri complementary, memang 

suami selalu melibatkan istri, tetapi istri tetap bergantung pada suami terutama 

dalam pengambilan keputusan keluarga. Dalam lingkungan sosial, istri 

menempatkan dirinya sebagai panutan bagi yang lain, dalam hal memenuhi 

atau menutupi kekurangan suaminya,  
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3)Hubungan hierarkhi, yaitu suami menempatkan diri sebagai atasan   dan 

istri   menempatkan   diri   sebagai bawahan.   Pola    hubungan hierarkhi dalam 

keluarga menempatkan suami sebagai atasan dan istri sebagai bawahan. 

Hubungan hierarkhi suami istri, dalam hal ini tidak dalam pengertian hubungan 

yang kaku dan sepihak, namun seringkali dalam hubungan yang harus diterima 

sebagai suatu keharusan, d) Partnership, yaitu suami istri menempatkan diri 

sebagai mitra sejajar dan seimbang. Pola hubungan partnership merupakan 

hubungan kemitraan yang menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan atau suami dan istri dalam keluarga.   Dalam   pengambilan   

keputusan   seringkali diambil melalui diskusi secara argumentatif. Pada pola 

hubungan partnership dipertimbangkan    kebutuhan dan keputusan masing-

masing. Suami dan istri lebih diperlakukan sebagai sahabat yang saling 

mendukung dan membutuhkan.4 

Pernyataan dari ibu Luki sebagai wanita karir kerjanya diluar rumah, sebagai 

berikut: 

“Intinya saya harus membuat jadwal saya sendiri dan menerapkan 

dikenyataan ini. Missal jam sekian saya harus masak, mencucui baju, 

bersihkan rumah, lalu berangkat kerja, mendidik anak sekolah disela- 

sela kerja saya. Belum lagi ada kegiatan malam biasanya dilingkungan 

rumah. Itu hobi sih, jadi nyaman aja dilakukan. Tidak ada beban, 

meskipun seperti 24 jam. Istirahatnya sebentar”. 

Jawaban ibu Umi Salamah dalam wawancara sebagai berikut: 

“Saya sadar telah menjadi istri, makanya apapun yang menjadi 

kebutuhan rumah tangga saya siapkan sedisiplin mungkin. Karna 

perempuan adalah bagian terpenting dalam menjaga keharmonisan 

keluarga dan ini jalan saya menuju akhirat yang kekal. Contohnya 
 
 

4Anita Rahmawaty, “Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan 

Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga”: Jurnal Palastren, Volume 8 Nomor 1 (2015): 18- 

19. 
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masak beres, kebersihan rumah beres, sebenarnya kita sebagai suami 

istri sudah membagi tugas, namun ntah karna terbiasa sejak kecil jadinya 

sebelum suami kerjakan semuanya sudah 100 ready. Kalau tentang anak 

juga demikian saat tugas sebagai ibu saya benar 100% mendidik 

dengann sepenuh jiwa raga sesuai perkembangan zaman, ya karna sadar 

akan kemajuan zaman maka maunya agar tambah segalanya dari 

orangtuanya. Dari apa yang saya lakukan sebagai ibu rumah tangga dan 

bekerja dalam rumah secara online ternyata membuat anak saya kepo 

ingin membantu dan ingin usaha seperti saya. Memang benar ya kalau 

menanam pasti berbuah”. 

Hal serupa disampaikan oleh Shinta Noveria, sebagai berikut: 

“Kalau saya dengan cara menstabilkan suasana disaat jam kerja harus 

serius agar tujuan dapat tercapai. Selesai bekerja ya berbagi cerita dan 

keluh kesah serta apa lagi yang mau dicapai dengan penuh canda tawa, 

karena kalau tidak begitu tubuh bisa mudah terserang tanda-tanda covid-

19 yang sangat mengerikan. Intinya bahagia lahir batin”. 

Inilah salah satu tantangan yang harus dihadapi wanita karir. Karena 

terkadang dengan situasi kerja di luar rumah yang berbeda-beda, bisa saja 

suasana hati dan pikiran yang terbeban terbawa ke dalam rumah. Untuk ini 

setiap orang yang memilih menjadi wanita karir harus bisa bersikap 

professional.Pernyataan dari ibu Sutiyem, sebagai berikut: 

“Sebagai wanita karir saya mengedepankan tanggungjawab dengan 

konsekuensi dari karir yang telah dijalani ini. Tetap komunikasi baik 

setiap waktu pada suami dan anak-anak”. 

 

Ibu Winarsih juga mengutarakan bahwa: 

“Komunikasi dan ada masalah langsung cerita lalu diberi solusi. Tidak 

boleh ada kesedihan dikeluarga saya, karna bahaya jika fisik diserang 

covid-19”. 

Dari sinilah dapat disimpulkan sejatinya komunikasi terbaiklah yang 

membuat komunikasi suami istri dan anak yang memperkuat hubungan 

harmonis dalam keluarga. Sesuatu yang terjadi dan telah dilakukan akan 

membuat bahagia jika semuanya terbuka. Di kecamatan Tegalombo hamper 

semua warga terbiasa melakukan keterbukaan dalam keluarganya karena juga 
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sering   andil dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal itulah yang menjadikan para 

ibu-ibu dan istri mempunyai jiwa dan fisik kuat. Jarang ada kejadian perceraian 

di Tegalombo atas bekal dan berbagai pengalaman serta praktek di kehidupan 

nyata. Suami istri harus saling mendukung dan komunikasi setiap saat. 

B. Cara Wanita Karir menjaga Keharmonisan Keluarga di masa covid-19 di 

Tegalombo 

Cara wanita karir bersama suami agar terjaga keharmonisan dalam 

keluarga, sebagai berikut: 

1) Berkomunikasi secara langsung, supaya lebih mudah dipahami bersama 

antara suami istri. Hal ini telah dilakukan oleh 8 subjek wanita karir 

mengimplementasikan komunikasi secara langsung dalam menyampaikan 

kebahagiaan atau sedih yang terjadi dalam rumah tangganya, usaha ini 

berhasil dan tidak ada perkara yang membuat rumah tangga wanita karir 

hancur berujung perceraian. 

2) Nada lembut, lebih dominan pada karakter istri kepada suami, dan 

keterbukaan akan mempengaruhi hubungan lebih baik antara suami istri 

sehingga keharmonisan tetap terjaga. Dalam kondisi covid-19 terkadang 

moody suami istri kurang stabil apalagi ketika usai bekerja diluar rumah. 

Maka istri karir berusaha setiap komunikasi dengan menggunakan nada 

lembut tutur kata sopan dan ramah, supaya saling menyenangkan pasangan 

dan keluarga. Pembekalan serta sharing antar kumpulan ibu-ibu 

membuahkan hasil dari penelitian ini. 

3) Bersikap saling pengertian, sangat bermanfaat dalam menjaga 

keharmonisan dalam rumah tangga. Saling pengertian berarti saling 

memahami kesukaan, ketidaksukaan, kelebihan, kekurangan, dan keinginan 

masing-masing. Sikap saling terbuka akan menciptakan suasana kondusif 

bagi pasangan suami istri untuk saling memahami 
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satu sama lain.5 Dimasa covid-19 keharmonisan keluarga istri ke suami 

dalam menjalankan kewajiban sudah menerapkan sikap saling pengertian 

dan malah menjadi rekatnya hubungan baik antar keluarga kedua suami 

isrti. 

Pilar keluarga sakinah yaitu ada empat: 

1) Memiliki kecenderungan terhadap agama. Disini peran penting ialah 

suami dalam membina membimbing wanita karir sebagai ibu dan istri. 

Namun dalam kebebasannya serta saling menghargai pasangan satu 

sama lain, maka apapun pendapat, pernyataan,dan lain sebagaianya 

suami menerima. Jika benar ditambah baiknya dalam keluarga. Jika 

salah suami siap membenarkan dan meluruskan demi kemajuan 

keluarga. Keromantisan istri kepada suami dan anak juga keluarga 

besarnya dimasa covid-19 dengan menerapkan kewajiban sesuai agama, 

yaitu salah satunya patuh taat terhadap suami dalam aspek apapun. Jika 

agama telah menjadi pondasi maka akan aman saja keharmonisan 

keluarga. 

2) Muda menghormati yang tua, dan yang tua menyanyangi yang muda. 

Istri wanita karir dalam menghadapi situasi di masa covid-19 berusaha 

selalu menjadi terbaik dalam berkata kepada yang lebih tua misalnya 

ibu mertua, dan kepada suami agar tidak menimbulkan kecenderungan 

marah yang bergejolak. Selalu tersenyum dihadapn suami membawa 

kesejukan disegala kondisi demi keawetan suasana harmonis keluarga. 

Wanita karir Tegalombo sudah menerapkan hal tersebut dengan penuh 

hati-hati disetiap harinya dan juga sering bertukar pikiran dari tetangga 

agar menambah keilmuan dalam berumah tangganya. 

 
 

5Hardsen Juli Imanuel Najoan, ”Pola Komunikasi Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan 

Keluarga di Desa Tondegesan Ii Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa”; e-journal Acta 

Diurna, Volume IV Nomor 4 (2015). 
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3) Sederhana dalam belanja. Istri wanita karir dalam masa covid-19 sangat 

pandai memanajemen pengeluaran dan pemasukan sehingga bisa 

menabung dan terus hidup damai berkecukupan limpah kebutuhan utuh 

keharmonisan keluarga. Mencatat dan melaporkan terang- terangan 

dihadapan suami dan anaknya. Pembekalan dari ibu-ibu  PKK      di 

desanya telah diterapkan sempurna, sehingga tidak ada percekcokan 

dikondisi ini. 

4) Santun dalam bergaul dan selalu introspeksi6 hal ini telah diperhatikan 

betul disetiap langkah gerak diluar rumah dan dalam rumah usai 

bekerja, bermasyarakat, dan dalam rumah bersama anak dan suami.  

8 subjek wanita karir di Tegalombo membiasakan disetiap malam 

tatkala melepas beban kehidupan belajar mengintropeksi diri dan itu 

telah dibuat kolom sebagai bukti kemajuan wanita karir dalam 

memperbaiki diri dan menjaga keharmonisan keluarga. Alhasil selama 

pandemic covid-19 aman semuanya dari 8 wanita karir dalam 

keluarganya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Ibid., Psikologi Keluarga, (Malang: Madani, 2016), 121. 
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C. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF WANITA KARIER  

Berikut peninjauan sisi positif dan negatif hadirnya Wanita Karir, 

dimana jika muncul sesuatu yang positif pasti selalu dikaitkan dengan sisi 

negatif, yang perlu diketahui oleh setiap muslimah yaitu permasalahan mudarat 

dan manfaatnya, jika Berkarir lebih mencondongkan kemudaratan, maka 

hendaklah wanita/muslimah tersebut tinggal di dalam rumah, namun jika lebih 

banyak manfaatnya maka diperbolehkan dalam Islam seorang wanita/muslimah 

untuk berkarier. Adapun dampak positif dari wanita karier adalah : 

 

Dampak Positif : 

 1) Dengan berkarier perempuan bisa membantu meringankan beban keluarga 

yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi 

kebutuhan, tetapi dengan adanya perempuan ikut berkiprah dalam mencari 

nafkah, maka krisis ekonomi dapat ditanggulangi  

2) Dengan berkarier perempuan dapat memberikan pengertian dan penjelasan 

kepada keluarga utamanya kepada putra-putrinya tentag kegiatan-kegiatan yang 

diikutinya sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam kariernya putraputrinya 

akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri 

tauladan bagi masa depannya  

3) Dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan 

partisipasi kaum perempuan karena dengan segala potensinya perempuan 

mampu dalam hal itu. Bahkan ada diantara pekerjaan yang tidak bisa 

dilaksanakan oleh laki-laki, dapat diatasi oleh perempuan baik karena 

keahliannya maupun karena bakatnya.  

4) Dengan berkarier, perempuan dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya 

lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan kariernya itu ia bisa 

belajar memiliki pola pikir, yang moderat. Kalau ada problem dalam rumah 

tangga yang harus diselesaikan, maka ia segara mencari jalan keluar secara tepat 

dan benar.  

5) Dengan berkarier, perempuan yang menghadapi kemelut rumah tangganya 

atau sedang mendapat gangguan jiwa. Akan terhibur dan jiwanya akan sehat 
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Dampak Negatif : 

1) Terhadap Anak. Perempuan yang hanya mengutamakan kariernya akan berpengaruh 

pada pembinaan dan pendidikan anak-anak maka kalau tidak aneh banyak terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan. Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya akan 

menyebabkan keretakan sosial. Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang 

tuannya, sopan santun mereka pada orang tuanya akan memudar, bahkan sama sekali 

tidak mau mendengar nasehat orang tuanya. Pada umumnya hal ini disebabkan karena 

sianak merasa tidak ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya sehingga jiwanya 

berontak. Sebagai pelepas kegersangan hatinya, akhirnya mereka berbuat dan bertindak 

seenaknya tanpa memperhatikan norma-norma yang ada dilingkungan masyarakat. 

2) Terhadap suami. Istri yang bekerja diluar rumah setelah pulang dari kerjanya pasti 

merasa capek dengan demikian kemungkinan ia tidak bisa melayani suaminya dengan 

baik sehingga suami merasa kurang hakhaknya sebagai suami. Untuk mengatasi 

masalahnya, sisuami mencari kepuasan diluar rumah. 

3) Terhadap rumah tangganya. Kadang-kadang rumah tangganya berantakan karena di 

sebabkan oleh ibu rumah tangga sebagai perempuan karier yang waktunya banyak 

tersita oleh pekerjaan diluar rumah sehingga ia tidak bisa menjalankan fungsinya 

sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan 

perceraian kalau tidak ada pengertian dari suami. 4) Terhadap kaum laki-laki. Laki-laki 

banyak yang menganggur akibat adanya perempuan karier, kaum laki-laki tidak 

memperoleh kesempatan untuk bekerja, karena jatahnya telah direnggut dan dirampas 

oleh kaum perempuan 

5) Terhadap masyarakat. Perempuan karier yang kurang mempedulian segi- segi 

normatif dalam pergaulan dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam 

kehidupan sehari-hari akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan 

masyarakat 6) Perempuan lajang yang mementingkan kariernya kadang-kadang 

menimbulkan budaya “nyleneh” nyaris meninggalkan kodratnya sebagai kaum hawa, 

yang akhirnya mencuat budaya lesbi atau kumpul kebo. 
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D.  SOLUSI DAMPAK NEGATIF DARI WANITA KARIER 

 

 Wanita boleh saja keluar dan berkarier di luar rumah. Apabila ada keperluan bagi 

seorang wanita untuk bekerja keluar rumah maka harus memenuhi beberapa ketentuan 

syar’i agar kariernya tidak menjadi perkerjaan yang haram.  

Syarat-syarat itu adalah :  

1. Memenuhi adab keluarnya wanita dari rumahnya baik dalam hal pakaian ataupun 

lainnya.  

2. Mendapat izin dari suami atau walinya. Wajib hukumnya bagi seorang istri untuk 

mentaati suaminya dalam hal kebaikan dan haram baginya mendurhakai suami, termasuk 

keluar dari rumah tanpa izinnya.  

3. Pekerjaan tersebut tidak ada kholwat dan ikhtilat (Campur baur) antara laki- laki dan 

wanita yang bukan mahram.  

4. Tidak menimbulkan fitnah Wanita yang berkarier di luar rumah tidak menimbulkan 

fitnah. Hal ini dapat dilakukan dengn cara menutupi seluruh tubuhnya di hadapan laki-

laki asing dan menjauhi semua hal yang berindikasi fitnah, baik di dalam berpakaian, 

berhias atau pun berwangi-wangian (menggunakan parfum). 

5. Tetap bisa mengerjakan kewajibannya sebagai ibu dan istri bagi keluarganya,karena 

itulah kewajibannya yang asasi.  

6. Hendaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan tabi’at dan kodratnya seperti dalam 

bidang pengajaran, kebidanan, menjahit dan lain-lain 
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A. Kesimpulan 

BAB VI 

PENUTUP 
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Dari temuan data dan analisis 

data diatas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Multi peran wanita karir dimasa 

covid-19 berperan penting dalam 

mewujudkan kesejahteraan 

ekonomi adalah bisa bekerja 

sesuai passion tanpa paksaan 

namun lebih mengarah sadar 

bahwa wanita itu hebat. Multi 

peran tersebut adalah dari 

berbagai macam jenis pekerjaan 

untuk wanita. 

2. Mewujudkan  dan menanamkan 

pendidikan dalam keluarga 

terkhusus anak dimasa covid-19 di 

kecamatan Tegalombo. 

3. Menjadikan keluarga harmonis 

dimasa covid-19 menggunakan 
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public speaking, yaitu apapun itu 

dibicarakan menguraikan rencana 

lebih khusus kearah tujuan luas. 

B. Saran 

1. Diharapkan kepada kecamatan 

Tegalombo lebih menguatkan ilmu 

keagamaan, disiplin, mandiri, dan 

kecakapan hidup dilingkungan 

orang tua dan masyarakat agar 

kualitas dan kuantitas khususnya 

wanita   dari hasil program 

keagamaan dapat menambah baik 

lagi kebaikan bagi orang lain. 

2. Diharapkan kecamatan Tegalombo 

tetap membuat terobosan baru 

dalam meningkatkan kualitas 

wanita yang menjadikan 

masyarakat dan orang tua selalu 

ingin berkarya demi kemajuan 

hidup dan siap menerima 
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tantangan zaman. 

3. Diharapkan selain mempraktekkan 

dari teori untuk seluruh warga 

wanita karir sendiri, juga 

disalurkan keilmuannya pada 

kecamatan lainnya agar 

termotivasi dan mengaplikasikan 

disemua warganya. 
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Lampiran I: Jadwal Wawancara 
 

JADWAL WAWANCARA 
 

No Waktu Informan Tema Wawancara 

. 1. 2 Agustus 2021 Luki Multi peran wanita karir 

2. 3 Agustus 2021 Umi Salamah Multi peran wanita karir 

3. 4 Agustus 2021 Sinta Noveria Multi peran wanita karir 

4. 5 Agustus 2021 Sutiyem Multi peran wanita karir 

5. 6 Agustus 2021 Winarsih Multi peran wanita karir 

6. 7 Agustus 2021 Sita Rashita Multi peran wanita karir 

7. 8 Agustus 2021 Soya Bidara Multi peran wanita karir 

8. 9 Agustus 2021 Wantini Multi peran wanita karir 
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Lampiran 2: Transkip Wawancara 
 

TRANSKIP WAWANCARA 
 

Nomor Wawancara : 01/W/02-08/2021 

Nama informan : Luki 

Identitas Informan : Ibu Pekerja di Kantor 

Tanggal : 2 Agustus 2021 

Jam : 07.00 WIB 

Tempat wawancara : Di KUA Tegalombo 

Tema : Multi peran wanita karir 

Dideskripsikan pukul : 19.00 Wib 
 

 
 

 Materi Wawancara 

Peneliti Menurut anda bagaimana peran perempuan karir untuk 

kesejahteraan ekonomi? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Perempuan yang bekerja secara ekonomi pasti akan mendapatkan 

penghasilan yang itu dapat membantu kebutuhan lainnya dirumah 

tangga untuk tambah baiknya dan layak, meskipun 

sejatinya tanggung jawab suami. 

Peneliti Menurut anda bagaimana peran perempuan karir untuk 

pendidikan? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Pendidikan khususnya saat mendidik anak sendiri menjadi tugas 

seorang ibu dalam rumah tangga dengan alasannya sebagai 

madrasah pertama menjadikan generasi penerus orang tua jadi 

tambah maju untuk Negara ini dan sholeh atau sholehah bekal 

agamanya. 

Peneliti Dalam melakukan peran sebagai wanita karir apakah pernah 

terjadi perdebatan dengan suami? Apa penyebabnya?? 
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Ibu Pekerja di 

Kantor 

Pernah, disaat harus bekerja dengan teman yang identik laki-laki 

dan saya sebagai wanita seorang diri dalam tim tersebut. 

Peneliti Bagaimana Bagaimana dalam penyelesaian perdebatan yang 

dilakukan dalam konteks perempuan karir? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Kunci awal adalah komunikasi secara baik dengan tujuan 

pekerjaan yang dipilih atas izin suami. 

Peneliti Sebagai wanita karir apakah anda juga mendapatkan hak-hak 

politik memilih pekerjaan, belajar, mengeluarkan pendapat di 

dalam rumah tangga dan lingkungan kerjanya? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Alhamdulillah, saya mendapatkan semua kesempatan itu dan tidak 

ada halangan apapun dalam menyampaikan suara-suara dari 

kaum wanita karir. Ya mungkin karna telah terbiasa dengan 

beberapa argument saat ngobrol jadinya atasan, rekan kerja, 

bahkan suami saya mengacungi jempol mendukung terus diranah 

kebaikan. 

Peneliti Berapa lama waku anda menyelesaikan pekerjaan saat berkarir? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Kurang lebih 8 jam bahkan bias lebih pada saat ada tugas dihari 

libur atas harus dinas diluar kota. 

Peneliti Apakah hal tersebut bias menjadi penyebab dalam melupakan 

kewajiban anda sebagai perempuan? Bagaimana solusinya? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Itu bukan alasan untuk melupakan kewajiban sebagai perempuan 

terutama sebagai istri dan ibu. Dalam bekerja pasti ada waktu 

senggang untuk komunikasi bersama suami atau anak untuk 

menanyakan kabar juga PR dan hebatnya lagi masih selalu bias 

bantu menyelesaikan tugas melalui HP. Saat dirumah tetap 

melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga. Ya jadinya kalau bias 

mengatur waktu dengan sebaik-baiknya lalu ikhlas serta 

sabar Allah akan beri jalan mulus. 
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Peneliti Apa pekerjaan anda dan sudah berapa lama disana? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Saya di kantor KUA Tegalombo. Alhamdulillah sudah 10 tahun 

berjalan dan tepatnya sebagai penyuluh keagamaan. 

Peneliti Mengapa bekerja di bidang itu? Lalu bagaimana tanggapan 

suami saat awal memutuskan jadi ibu rumah tangga dan bekerja 

diluar rumah? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Alasan utamanya karna saya sudah sarjana hokum, disayangkan 

kalau ilmu sudah ada tapi penerapan dan kebisaan diluar teori 

tidak berjalan. Bersyukur saya sang suami selalu mendukung 

bahkan ditambah fasilitas saya untuk tambah baiknya karir saya 

dengan pasang wifi dirumah, kendaraan saya dibelikan yang 

tambah bagus dari lainnya supaya cepat dan mudah kalau dinas 

keluar kota. Disis lain suami juga sarjana Alhamdulillah 

sefrekuensi pemikiran dan tindakan dalam ranah kebaikan. 

Peneliti Bagaimana ibu menciptakan kedudukan dan peran wanita karir 

dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Intinya saya harus membuat jadwal saya sendiri dan menerapkan 

dikenyataan ini. Missal jam sekian saya harus masak, mencucui 

baju, bersihkan rumah, lalu berangkat kerja, mendidik anak 

sekolah disela-sela kerja saya. Belum lagi ada kegiatan malam 

biasanya dilingkungan rumah. Itu hobi sih, jadi nyaman aja 

dilakukan. Tidak ada beban, meskipun seperti 24 jam. 

Istirahatnya sebentar. 

Peneliti Apa pesan yang ingin disampaikan kepada semua wanta yang 

sudah masuk usia matang ranah kerja dan pernikahan? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Wanita diciptakan Tuhan dengan penuh multitalenta, maka 

jangan pernah jadi wanita manja. Apa yang sudah dipelajarai 

maka terapkan, maksudnya jika punya ijzah, ayo pakai untuk 
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 ranah pekerjaan apapun itu. Wanita bias kerja punya penghasilan 

sendiri itu tidak rendah dan membandingkan suami, namun 

sebagai bentuk rasa terimakasih atas diri sendiri selama ini 

perjuangan dilalui yang menumbuhkann hasil. Dalam rumah 

tangga suami istri harus saling mendukung untuk kesejahteraan 

lahir batin antar pasangan dan anak tambah pintar atas teori dan 

praktek yang dicontohkan kedua orangtuanya. 
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TRANSKIP WAWANCARA 
 

Nomor Wawancara : 02/W/03-08/2021 

Nama informan : Umi Salamah 

Identitas Informan : Ibu Rumah Tangga 

Tanggal : 3 Agustus 2021 

Jam : 09.00 WIB 

Tempat wawancara : Di rumah 

Tema : Multi Peran Wanita 

Dideskripsikan pukul : 19:48 Wib 
 

 
 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana menurut anda peran wanita karir untuk kesejahteraan 

ekonomi? 

Ibu Rumah 

Tangga 

Peran perempuan karir untuk kesejahteraan ekonomi didalam 

keluarga sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan dan 

kemampuan keluarga meningkatkan taraf hidupnya didalam 

masyarakat. 

Peneliti Bagaimana menurut anda peran perempuan wanta karir untuk 

pendidikan? 

Ibu Rumah 

Tangga 

Perannya perempuan karir untuk pendidikan sangat 

meningkatkan pemahaman dan kecerdasan generasi dalam dunia 

pedidikan. Meskipun saya ibu rumah tangga tapi diera milineal 

tidak bias dianggap remeh, saya juga mengikuti perkembangan 

pendidikan terlebih untuk mendidik anak saya menjadi tambah 

cerdas meskipun ibaratnya sayalah yang jadi guru menggantikan 

posisi peran sekolah itu. Disisi lain untuk tambah majunya 

keluarga saya, dirumah sambil jualan online pakai aplikasi 

shopee alhamdulillahh laris manis tiap hari ada aja yang beli. 
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 Bahagia rasanya bias lakukan semua hal. Rasanya seperti tidak 

ada beban, ya karna tidak ada batasan waktu kerja seperti dikantor 

jam sekian sampai demikian, kalau dirumah kan nyantai sambil 

tiduran dapat uang. Ternyata anak saya habis belajar juga mau 

diajari trik jualan online, ya sudah sekali menyelam dua 

pulau dilalui. 

Peneliti Bagaimana peran perempuan dalam menjaa keharmonisan rumah 

tangga? 

Ibu Rumah 

Tangga 

Saya sadar telah menjadi istri, makanya apapun yang menjadi 

kebutuhan rumah tangga saya siapkan sedisiplin mungkin. Karna 

perempuan adalah bagian terpenting dalam menjaga 

keharmonisan keluarga dan ini jalan saya menuju akhirat yang 

kekal. Contohnya masak beres, kebersihan rumah beres, 

sebenarnya kita sebagai suami istri sudah membagi tugas, namun 

ntah karna terbiasa sejak kecil jadinya sebelum suami kerjakan 

semuanya sudah 100 ready. Kalau tentang anak juga demikian saat 

tugas sebagai ibu saya benar 100% mendidik dengann sepenuh 

jiwa raga sesuai perkembangan zaman, ya karna sadar akan 

kemajuan zaman maka maunya agar tambah segalanya dari 

orangtuanya. Dari apa yang saya lakukan sebagai ibu rumah tangga 

dan bekerja dalam rumah secara online ternyata membuat anak 

saya kepo ingin membantu dan ingin usaha seperti saya. 

Memang benar ya kalau menanam pasti berbuah. 

Peneliti Apakah terjadi perdebatan dengansuami saat berkarir dalam 

rumah? Apa penyebabnya? 

Ibu Rumah 

Tangga 

Saya mulai berkarir dari rumah pas adanya pandemi covid-19 

berarti tahun 2020 bulan Maret gitu. Awalnya saya diam-diam 

melakukan jualan online karna saya rasa mau kasih kejutan untuk 
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 suami, agar tambah semangat dalam jalankan ujian hidup yang 

berat ini. Beberapa minggu berjalan karna saya terlihat focus hp 

suami jadi bertanya-tanya dikiranya saya selingkuh atau foya- 

foya sama teman, pernah bertengkar karna salah paham dan sang 

suami kurang mengerti dunia digital, ya maklum hanya lulusan SD 

dan pekerjaan sebagai petani. Dari situ saya tidak kecewa dan sedih 

malah justru langsung saya beritahu hasil kerja saya diawal bulan 

musim covid-19 di saldo rekening saya lewat M-Banking. Betapa 

terkejut dan akhirnya meminta maaf malah didukung terus dengan 

cara membuatkan rak-rak untuk barang-barang yang akhirnya 

bisa ditaruh dalam rumah supaya tetangga atau pembeli lainnya 

bisa ambil sendiri tidak perlu nunggu besok datangnya barang. 

Juga Alhamdulillah suami nabung untuk memasangkan wifi demi 

kelancaran jualan online ya maklum tinggalnya di gunung. Dari 

peristiwa ini saya ambil hikmah bahwa selagi saya sebagai wanita 

meskipun ibu rumah tangga, tidak mau kalah dari digital. Saya 

harus bias, bangkit dari keterpurukan apapun itu, sekarang telah 

saya nikmati hingga kini 

tahun 2021 covid-19 belum dinyatakan hilang di Indonesia. 

Peneliti Bagaimana dalam menyelesaikan perdebatan yang dilakukan 

dalam konteks perempuan karir? 

Ibu Rumah 

Tangga 

Setiap hari saya selalu komunikasi baik pada suami dan anak dari 

apa yang telah dilakukan. Saat terjadi perdebatan saya ngalah tidak 

banyak bicara tapi lebih ke pembuktian dihadapan suami 

dan istri bahwa saya terbaik dalam keluarga ini. 

Peneliti Sebagai wanita karir apakah mendapatkan hak dari segi politik, 

memilih pekerjaan, dan belajar mengeluarkan pendapat? 

Ibu Rumah 
Tangga 

Awalnya tidak saya dapatkan semua itu, dikarenakan atas 
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 pendidikan saya yang hanya lulusan SMK. Dikala sebelum adanya 

covid-19 ibaratnya hanya menjadi ulat dalam kepompong tidak 

bias jadi kupu-kupu yang bebas terbang kesana sini menggapai 

arah terbaik dalam hidup. Menurut saya memang berpengaruh 

lulusan, derajat dan sebagainya dimata banyak khalayak, namun 

saat terjadi covid-19 saya bertekad bangkit dari keterpurukan yang 

telah dipendam bertahun-tahun. Akhirnya saya belajar dari 

youtube bagaimana cara mendidik anak, belajar sedikit-sedikit 

teori ngaji. Lalu saya mendaftar ke TPQ dekat rumah untuk jadi 

guru ngaji, ditolak iya. Tapi saya bisa buktikan dengan praktek, 

akhirnya menjadi guru ngaji. Kalau di Tegalombo untuk TPQ 

tidak ditutup, bahkan terus ngaji dan bertambah murid, ya mungkin 

efek dari sekolah pagi ditutup jadinya anak-anak bersemangat 

belajar agamanya. Lalu berlanjut setiap malam ikut kegiatan 

warga tahlilan, arisan, dan event lainnya saya akhirnya bisa 

menduduki posisi atas missal bendahara dan pernah memimpin 

acara itu. Ya intinya saya akan terus buktikann kepada semua 

orang bahwa pendidikan terakhir tidak menentukan apapun, yang 

penting pembuktian dengan usaha nyata. Suami saya sebenarnya 

selalu mendukung apapun 

yang saya kerjakan jika terang-terangan dan tidak sembunyi. 

Peneliti Berapa lama waktu anda menyelesaikan pekerjaan karir itu? 

Ibu Rumah 

Tangga 

Kurang lebih 5 jam. Saya lakukan sekitar jam 11 sampai selesai. 

Setidaknya 5 jam meskipun berubah waktu, karna pergantian 

kesibukan yang tidak diduga dalam rumah tangga dan kegiatan 

lingkungan masyarakat. 

Peneliti Apakah hal   tersebut   menjadi   penyebab   dalam   melupakan 

kewajiban sebagai perempuan? Apa solusinya? 
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Ibu Rumah 

Tangga 

Tidak, karena semua kativitas karir saya lakukan dari rumah 

sehingga keluarga saya dalam kondisi baik. Solusinya saya selalu 

jadi yang terbaik didepan keluarga suami dan anak serta seluruh 

masyarakat versi saya dengan menanamkan disiplin waktu. 

Peneliti Bagaimana saran anda untuk wanita hebat diluar sana yang 

sedang berjuang demi keluarga dimasa covid -19? 

Ibu Rumah 

Tangga 

Wanita dimanapun kalian berada dan usia berapapun kalian 

terkhusus yang sudah menjadi istri dan ibu, ayo jadi hebat versi 

diri sendiri dengan setiap hari belajar lalu praktek dan buktikan 

dihadapan mereka semua. 
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TRANSKIP WAWANCARA 
 

Nomor Wawancara : 03/W/04-08/2021 

Nama informan : Sinta Noveria 

Identitas Informan : Pekerja di Kantor 

Tanggal : 4 Agustus 2021 

Jam : 12.00 WIB 

Tempat wawancara : Di Kantor Desa Tegalombo 

Tema : Multi Peran Wanita Karir 

Dideskripsikan pukul : 21:07 Wib 
 

 
 

 Materi Wawancara 

Peneliti Ibu bekerja dimana dan sudah berapa lama menjadi wanita karir? 

Ibu Pekerja di 
Kantor 

Saya sebagai sektetaris desa Tegalombo sekitar 5 tahun berjalan. 

Peneliti Mengapa memilih menjadi wanita karir dan ibu rumah tangga 

dan bagaimana peran anda sebagai wanita karir dimasa covid-19? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Pertama ini impian saya sejak SMA bahwa saya berangkat dari 

keluarga brokenhome dan hidup mandiri sejak dibangku 

perkuliahan. Dari kisah saya akan buktikan bahwa saya sebagai 

wanita bisa hebat dan tidak bisa diinjak lelaki atau orang lain karna 

kodrat wanita yang banyak katanya dirumah aja. Maka dari itu 

akhirnya saya bisa bekerja sesuai ijazah dan banyak pengalaman 

dari dunia kerja, rekan kerja, suami, dan lingkungan rumah. 

Terpenting penanaman waktu itu adalah uang bagi saya. Jadi jam 

sekian pekerjaan rumah beres, jam selanjutnya bekerja hingga 

terkadang keluar kota bersama atasan nyatanya saya bisa kerjakan 

dengan mudah. Memang diawal pandemi covid-19 2020 

kemarin agak berat didunia kerja, contohnya semua lewat online, 



83 
 

 

 

 

 
 yang posisi dirumah untuk menghubungkan internet tidak ada wifi 

dan paket data internet sedikit terhambat, disisi lain ada keluhan 

dari pihak keluarga untuk bantu ini itu. Kembali keawal hidup saya 

diawal, putar otak dan buktikan dengan kerjasama bersama teman 

sejawat jualan ini itu secara ofline guna menambah penghasilan 

saya meskipun sebenarnya suami telah mencukupi. Berjalannya 

waktu diawal 2021 bisa pasang wifi dan semua menjadi lancar 

sehingga penghasilan dari kantor yang pernah terpotong dari 

Negara tidak menjadikan resah bagi diri dan suami. Ada 

perkebunan yang kita besarkan dan hasilnya bisa 

dijual untuk kelangsungan hidup kita sekeluarga. 

Peneliti Bagaimana menurut 

pendidikan anak? 

anda kedudukan wanita karir untuk 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Kebetulan sedang hamil 8 bulan saat ini meskipun belum pernah 

mendidik anak dimasa covid-19. Namun, selama covid-19 

 seringkali membantu anak-anak teman kerja dan saudara suami 

 yang sekolah online dan ada tugas ikut andil mendidik seperti 

 halnya seorang guru. Menurut saya semua warga Indonesia tidak 

 boleh saling menyalahkan pemerintah dan menteri pendidikan 

 tentang pembelajaran daring, ya karna semua kebijakan 

 pemerintah telah dibuat sematang-matangnya demi 

 berlangsungnya pendidikan. Harusnya dari peristiwa ini sebagai 

 orangtua dan ibu yang bergelar wanita karir membuktikan 

 dihadapan anak bahwa akulah terbaik, memang sayalah sekolah 

 pertama anak.  Positif thingking meskipun belum paham akan 

 materinya setidaknya berusaha agar anak tetap semangat dan 

 percaya diri bertambah prestasi. 

Peneliti Menurut anda bagaimana peran wanita karir untuk kesejahteraan 
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 ekonomi? Terlebih dimasa covid-19 bagaimana tanggapan anda? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Sangat memiliki peran. Karna menurut saya hal itu menjadi 

contoh untuk keluarga lain menuju kebahagiaan dunia akhirat. 

Cewek yang biasa bekerja sebelum covid aja semangat cari cuan, 

apalagi dilanda covid-19 ini makin nambah dong. Akhirnya yang 

tidak terbiasa dipaksa jadi biasa nambah pekerjaan demi uang 

banyak. Meskipun gaji kurang normal, tapi tidak mengapa semua 

demi keberlangsungan semua dimasa covid ini. 

Peneliti Bagaimana peran wanita dalam menjaga keharmonisan rumah 

tangga terkhusus dimasa covid-19? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Kalau saya dengan cara menstabilkan suasana disaat jam kerja 

harus serius agar tujuan dapat tercapai. Selesai bekerja ya berbagi 

cerita dan keluh kesah serta apa lagi yang mau dicapai dengan 

penuh canda tawa, karena kalau tidak begitu tubuh bisa mudah 

terserang tanda-tanda covid-19 yang sangat mengerikan. Intinya 

bahagia lahir batin. 

Peneliti Apakah ada perdebatan sebagai wanita karir dengan suami? 

Penyebabnya apa? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Tidak ada. Alhamdulillah. Karena sejak awal menikah saya bilang 

kesuami bahwa mau jadi wanita karir tapi suami saya harus juga 

bertanggung jawab dikeluarga kecil ini. Semuanya 

berjalan sesuai rencana dan bahagia. 

Peneliti Bagaimana penyelesaian perdebatan yang dilakukan saat 

perempuan berkarir? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Saya diam dan membuktikan proses karir dengan apa yang 

diinginkan dari perdebatan itu. Tapi setiap hari saya dalam 

keluarga selalu komunikasi demi kemajuan bersama. 

Peneliti Sebagai wanita karir apakah mendapatkan hak dari ranah politik, 
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 lalu pemilihan pekerjaan, belajar, dan berargumen? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Iya dapat semuanya. Dilingkungan kerja dapat kesempatan 

menuju lokasi sana sini untuk menambah wawasan dan ruang 

gerak sama bersama rekan baru. Saya berani mengambil resiko 

dari pekerjaan yang telah dipilih. Apapun saya dapat dari teori 

bahkan pengalaman pahit sebelum dan saat covid-19 ini saya 

jadikan pacuan hidup saya bahwa wanita hebat segalanya. 

Argument yang telah terlontarkan mendapat kritikan bantahan hal 

itu jadi biasa yang akhirnya pendapat dan kerja nyata saya dapat 

diterima dan ada beberapa konsul tentang pekerjaan bidang 

saya. 

Peneliti Berapa lama waktu anda menyelesaikan pekerjaan dalam karir 

itu? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Kurang lebih 8 jam berjalan dalam kantor. Bisa lebih dari itu saat 

ada event diluar kota atau via online. Namun hal itu menjadi 

semangat bahwa dunia karir sangat menantang. 

Peneliti Apakah hal tersebut bisa menjadi penyebab dalam melupakan 

kewajiban sebagai istri atau ibu? Bagaimana solusinya? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Tidak, kami menikah sudah ada persetujuan diatas kertas dan 

saksi. Jadi happy and enjoy. Solusi dari saya jika itu terjadi ya, 

muusyawahkan bersama antara suami istri maunya bagaimana, 

dan harus ada saksi minimal keluarga  inti dan tertulis diatas 

kertas. Itu aja. 

Peneliti Apa pesan anda kepada wanita karir didaerah Tegalombo ini? 

Ibu Pekerja di 

Kantor 

Pesan saya, meskipun telah meikah dan punya anak tetaplah 

menjadi diri sendiri wanita kuat lahir batin bisa menjadi penyejuk 

dalam suami serta keluarga. Wanita karir itu tidak 

salah, mari sama-sama wujudkan mimpimu dengan caramu 
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 terutama untuk bertahan dimusim covid-19. Asah karirmu dan 

selalu diskusi bersama suami yang menjadi partner terbaik 

dalam hidup agar jadi contoh terbaik untuk anak cucu nanti. 
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TRANSKIP WAWANCARA 
 

Nomor Wawancara : 04/W/05-08/2021 

Nama informan : Sutiyem 

Identitas Informan : Petani 

Tanggal : 5 Agustus 2021 

Jam : 13.00 WIB 

Tempat wawancara : Di sawah 

Tema : Multi Peran Wanita Karir 

Dideskripsikan pukul : 22.00 Wib 
 

 
 

 Materi Wawancara 

Peneliti Sudah berapa lama menjadi petani? Kenapa memilih jadi petani 

dan ibu rumah tangga? 

Petani Hampir 20 tahun karena dari kecil sekitar usia SMP sudah terjun 

sawah jadi petani. Sudah nyaman jadi petani dan ibu rumah 

tangga rasanya senang saja hanya dilingkungan rumah kerjanya. 

Peneliti Bagaimana menurut anda peran wanita karir untuk kesejahteraan 

ekonomi? 

Petani Peran perempuan karir sangat penting menunjang kestabilan 

perekonomian. Jika dinilai dari kesejahteraan atau tidaknya 

perekonomian maka sebenarnya peran perempuan karir adalah 

sebagai poros perputaran roda perekonomian. Karena perempuan 

karir cenderung mampu untuk berdikari dalam mensejahterahkan 

perekonomian khususnya ekonomi rumah tangga terlepas dari 

bagaimana perannya dalam hal sosaial, peran sebagai isteri dan 

semacamnya. 

Peneliti Bagaimana peran perempuan karir dalam pendidikan anak 
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 dimasa covid-19? 

Petani Titik beratnya terletak pada mampu menjadikan anak terdidik 

secara benar dan nyaman seperti dilembaga sekolah. Karena 

dimusim covid-19 ini sangat meresahkan para orangtua yang 

minim pengetahuan materi. Namun tidak menjadikan saya patah 

semangat demi anak saya tumbuh maju baik. Meskipun sibuk 

disawah dan mengurus rumah tangga anak dalam belajar tetap 

dalam pantauan. Usaha saya dalam mempelajari materi dari 

sekolahan dan memahamkan anak menambah saya jadi pintar 

lagi. Terimakasih atas semuanya yang telah terjadi ini. 

Peneliti Bagaimana peran wanita dalam menjaga keharmonisan keuarga? 

Petani Sebagai   wanita   karir saya mengedepankan tanggungjawab 

dengan konsekuensi dari karir yang telah dijalani ini. Tetap 

komunikasi baik setiap waktu pada suami dan anak-anak. 

Peneliti Dalam melakukan peran wanita karir apakah pernah terjadi 

perdebatan dengan suami? Apa penyebabnya? 

Petani Ada mungkin satu dua kali waktu dulu ketika hamil anak pertama. 

Penyebabnya saya kurang bertanggungjawab dirumah tangga 

seperti bersihkan rumah, masak, dan lainnya. Malah 

memilih kesawah untuk majukan dan dapat uang tambahan. 

Peneliti Bagaimana dalam   penyelesaian   perdebatan   yang   dilakukan 

dalam menjadi wanita karir? 

Petani Ngobrol enjoy aja 

Peneliti Sebagai wanita karir apakah mendapat hak dari segi politik lalu 

memilih pekerjaan, belajar, dan mengeluarkan pendapat? 

Petani Tergantung disiituasi mana. Adakalanya mendapat hak saya 

sebagai petani dapat berbicara didepan masyarakat lainnya. 

Belajar tentang petani saya asah terus dan lebih sering bersama 
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 kelompok petani   di   berbagai   desa   supaya   sawah   tambah 

berpenghasilan sesuai zaman dan ciri khasnya. 

Peneliti Berapa lama waktu dalam berkarir? 

Petani Tidak menentu. Pernah 20 jam perhari yang terkadang ada 

proyek dari petani luar desa atau kota yang pernah memakan 

waktu 24 jam. 

Peneliti Menjadi wanita karir apakah menjadi penyebab bisa melupakan 

kewajiban sebagai istri dan ibu? Bagaimana solusi dari anda jika 

itu terjadi? 

Petani Tidak melupakan karna telah terbiasa hidup sibuk sejak kecil. 

Sangat bahagia dengan semua ini, terpenting uang mengalir setiap 

hari apalagi dimasa covid-19 banyakin usaha lagi dan 

nabung untuk kebutuhan mendatang yang tak terduga. 

Peneliti Apa pesan terbaik untuk wanita karir di Tegalombo ini? 

Petani Selalu semangat demi uang dan kebahagian lahir batin. Jangan 

anggap remeh semua pekerjaan terutama menjadi petani 

perempuan. Asyiknya luar biasa. 
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TRANSKIP WAWANCARA 
 

Nomor Wawancara : 05/W/06-08/2021 

Nama informan : Winarsih 

Identitas Informan : Pedagang 

Tanggal : 6 Agustus 2021 

Jam : 14.00 WIB 

Tempat wawancara : Di pasar 

Tema : Multi Peran Wanita Karir 

Dideskripsikan pukul : 23.00 Wib 
 

 
 

 Materi Wawancara 

Peneliti Alasan apa yang mendasari memilih jadi wanita karir dengan 

berdagang dan berapa lama berjalan? 

Pedagang Karena hobi saya main-main dan seru saja rasanya bisa jualan di 

pasar setiap hari ketemu teman dan orang pembeli lama maupun 

baru. Ya kurang lebih 10 tahun berjalan. 

Peneliti Apa saja yang dijual sebelum dan sesudah adanya covid-19? 

Pedagang Awalnya tahu tuna khas pacitan dan sekarang menambah supaya 

penghasilan bertambah dimusim covid-19 yaitu kerupuk ikan 

yang saya buat sendiri bersama suami. 

Peneliti Bagaimana suami menanggapi anda ketika memilih berkarir dan 

menjadi ibu rumah tangga? Biasanya dapat uang berapa sehari? 

Pedagang Sangat mendukung dan membantu dalam proses pembuatan 

meskipun ada 1 karyawan. Saya berkarir sebelum ada covid-19, 

meskipun sekarang ibaratnya susah begini kehidupan orang- orang 

didunia karena adanya pembatasan namun saya tetap 

berjualan dipasar. Alhamdulillah setiap hari dapat uang sesuai 
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 target. Dapat uang 500.000 sehari bahkan 1 juta. Merintis saya 

dengan mengajak banyak orang untuk bantu jualkan dan berapa 

persen saya kasih ke mereka itu. Intinya saya tidak pusing dari 

mana lagi dapat uang meskipun covid-19. 

Peneliti Bagaimana menurut anda kedudukan wanita karir dalam 

perekonomian? Bagaimana pula disaat covid-19 ini wanita karir 

mensukseskan perekonomian dalam keluarga? 

Pedagang Perannya sangat penting bahkan bisa melebihi suami kalau lincah. 

Disini tidak merendahkan harga diri suami. Terpenting kita dalam 

berumah tangga sama-sama sukses, uang banyak, dan 

bahagia demi kelangsungan hidup dimasa mendatang. 

Peneliti Menurut pandangan anda bagaimana kedudukan wanita karir 

dalam mensukseskan pendidikan anak dimasa covid-19? 

Pedagang Saya sendiri yang menangani anak dalam belajar meskipun online 

lewat hp. Karena tidak mau anak jadi bodoh, malas, dan merasa 

tidak diperhatikan. Dengan cara saya fotocopykan semua soal dan 

materi dari guru tersebut. Saya bombing belajarnya diwaktu 

malam sebelum tidur, sebelum berangkat kepasar, dansehabis 

pulang dari pasar. Capek iya, tapi itu penting agar anak menjadi 

tambah termotivasi hidup penuh perjuangan jika 

ingin sukses dunia akhirat. 

Peneliti Berapa lama anda berkarir dalam sehari? 

Pedagang Tidak menentu karena masih saya samba kesana kesini. Tapi 

perhitungan saya saat berada dalam pasar jualan 5 atau 6 jam. 

Peneliti Bagaimana peran perempuan dalam menjaga keharmonisan 

rumah tangga? 

Pedagang Dengan cara ajak liburan suami ke pasar dan bertemu teman 

sejawat. Supaya tambah bahagia. Iyu kalau dikeluarga saya. 
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 Komunikasi setiap hari setiap waktu dengan penuh 

keharmonisan. 

Peneliti Bagaimana dalam penyelesaian perdebatan wanita karir ditengah 

pandemic covid-19? 

Pedagang Dikeluarga saya tidak ada yang didebatkan, karena kita sama- 

sama mempunyai tujuan dalam rumah tangga ini. Suami bekerja 

dan bertanggung jawab, saya karena hobi maka dapat dukungan 

penuh dari suami untuk memajukan usaha saya. Ada masalah 

apapun apalagi covid-19 yang meresahkan perekonomian semua 

orang, kamipun memutar otak supaya terus laku jualan dan suami 

jaya dalam pekerjaannya. Intinya bersyukur Alhamdulillah maka 

semuanya lancer tidak ada yang perlu didebatkan. 

Peneliti Apakah selama menjadi wanita karir mendapat hak berpendapat, 

menambah wawasan, menambah pekerjaan, terlebih dimusim 

covid-19 ini? 

Pedagang Awalnya saya merintis ini tidak ada yang suka bahkan banyak 

penolakan dan caci maki. Namun tidak lelah, justru dengan 

pembuktian dan jualan di pasar saya menambah wawasan dan 

belajar banyak dari pembeli. Covid-19 ini mengajarkan saya 

bahwa berpendapat tentang pekerjaan dikhalayak ramai bisa 

diterima. Ya karena pada butuh pekerjaan tambahan dan 

menerima semua orang untuk ikut jualan produk saya. 

Peneliti Apakah hal ini menjadikan anda melupakan kewajiban sebagai 

seorang ibu dan istri  dan apa  pesan anda  untuk wanita  karir 

lainnya? 

Pedagang Tidak, saya sadar dan bahagia menjalankan semua yang telah 

menjadi kodrat saya. Pesan terbaik saya untuk semua  wanita 

karir, mari jadi wanita terhebat versi diri sendiri. Pandemic 
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 covid-19 jadikan semangat penuh bintng bisa raih semua mimpi 

terutama dapat uang setiap hari dari jerih payah sendiri. Apapun 

karirmu itulah prestasimu dihadapan suami dan anak cucumu 

nanti. 
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TRANSKIP WAWANCARA 
 

Nomor Wawancara : 06/W/07-08/2021 

Nama informan : Sita Rashita 

Identitas Informan : Guru SD 

Tanggal : 7 Agustus 2021 

Jam : 07.00 WIB 

Tempat wawancara : Di Ruang Guru 

Tema : Multi Peran Wanita Karir 

Dideskripsikan pukul : 00.00 Wib 
 

 
 

 Materi Wawancara 

Peneliti Sejak kapan dan mengapa menjadi wanita karir dengan menjadi 

guru SD? 

Guru SD Sejak tahun 2017 dan karena saya punya ijazah S1 PGSD jadi 

memanfaatkan apa yang telah saya dapat. Disisi lain saya sadar 

menjadi wanita karir tidak mudah saat sudah berkeluarga ada 

suami dan anak, maka dari itu wanita karir ini telah menjadi 

pilihan dihidup saya. 

Peneliti Bagaimana tanggapan suami disaat anda menjadi wanita karir 

dan ibu rumah tangga? 

Guru SD Awalnya tidak setuju, karena tidak diperbolehkan bekerja hanya 

boleh dirumah saja, tapi saya tidak mau. Akhirnya dengan 

berjalannya waktu dua satu tahun dari pernikahan suami 

mengizinkan dengan beberapa konsekuensi yang harus diterima. 

Sampai sekarang berjalan lancer bahkan tambah baik karir saya. 

Peneliti Bagaimana menurut anda peran wanita karir dalam kesejahteraan 

ekonomi keluarga? Bagaimana dimusim covid-19 ini? 
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Guru SD Penting dan sangat berperan dengan alasan saling menguatkan, 

karena seorang perempuan jika diberi kebebasan melakukan 

sesuai hobinya pasti beres dan tambah melimpah. Suami saya 

memfasilitasi saya wifi dirumah dan kendaraan tambah bagus 

dari sebelum menikah, sebagai bentuk saying agar tambah 

semangat dalam berkarir. Iya memang waktu menjadi guru honore 

gaji lumayanlah, tapi saat covid-19 gaji mulai menurun dan telat 

digaji. Bisa saya maklumi atas kondisi ini, saya tetap rajin atas 

karir yang telah berjalan. Terkadang saya iseng nulis cerita 

ternyata dimuat dan Alhamdulillah dapat uang tambahan 

yang bisa buat kesejateraan keluarga ini. 

Peneliti Bagaimana peran perempuan karir dalam pendidikan terkhusus 

untuk anak anda dimasa covid-19 ini? 

Guru SD Saya sebagai pendidik lebih tambah bertanggung jawab dalam 

mengajar. Tidak hanya mengandalkan kirim tugas lalu menyuruh 

mengerjakan, namun setiap hari saya datang kerumah peserta didik 

meskipun hal itu sempat dilarang kepala sekolah dan guru lainnya, 

tekad kuat saya demi kecerdasan anak bangsa. Tentang anak 

sendiri malah lebih keras mendidiknya yang secara tidak langsung 

menjadi contoh untuk banyak orang. Waktu semuanya 

berjalan dengan baik. Alhamdulillah. 

Peneliti Bagaimana peran perempuan dalam menjaga keharmonisan 

keluarga? 

Guru SD Komunikasi setiap waktu setiap hari dengan penuh 

kegembiraann. Ada masalah langsung tebuka dan dikasih solusi 

demi kenyamanan dan kemajuan rumah tangga ini. 

Peneliti Apakah anda mendapat hak sebagai wanita karir dari segi politik, 

memilih pekerjaan, belajar, dan mengeluarkan pendapat? 
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 Bagaimana kondisi tersebut saat pandemic covid-19? 

Guru SD Sejak awal menjadi guru telah mendapat semua hak itu. Dari 

pengalaman dimusim covid-19 ini adalah kesabaran tentang 

belajar itu tiada hentinya seharusnya. Memilih pekerjaan 

tambahan lagi sebagai penulis cerita itu termasuk hobi saya yang 

didukung para rekan kerja dan suami serta anak saya untuk jadi 

contoh terbaik. Bersuara pendapat dikala covid-19 pernah ada 

bantaha, namun tidak menyudutkan saya untuk tetap aktif hingga 

tujuan pendidikan tercapai. 

Peneliti Apakah menjadi wanita karir membuat anda lupa sebagai istri 

dan seorang ibu? Apa solusinya? 

Guru SD Tidak dan saya bahagia atas pilihan hidup ini. 

Peneliti Apa pesan yang ingin disampaikan untuk wanita krir lainnya? 

Guru SD Semua wanita hebat terlebih wanita yang memilih tiga peran 

dalam rumah tangga yakni jadi istri, jadi ibu, dan bekerja. Saat 

suami telah mendukung maka lakukan dengan penuh 

kebahagiaan. Namun jika suami melarang maka buktikan kamu 

hebat untuk keluargamu. 
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TRANSKIP WAWANCARA 
 

Nomor Wawancara : 07/W/08-08/2021 

Nama informan : Soya Bidara 

Identitas Informan : Guru SMP 

Tanggal : 8 Agustus 2021 

Jam : 08.00 WIB 

Tempat wawancara : Di tempat santai 

Tema : Multi Peran Wanita Karir 

Dideskripsikan pukul : 01.00 Wib 
 

 
 

 Materi Wawancara 

Peneliti Mengapa berkarir menjadi guru dijenjang SMP dan sudah berapa 

lama? 

Guru SMP Yakin bisa bermanfaat untuk banyak orang dan inilah cita-cita 

saya. Sudah 35 tahun lamanya. 

Peneliti Bagaimana suami mengetahui akan pilihan anda? 

Guru SMP Mendukung. Suami saya bertanggung jawab dan hasil saya 

sepenuhnya dibolehkan untuk saya. Meskipun covid-19 melanda 

Alhamdulillah 

Peneliti Apakah posisi anda sebagai wanita karir menjadikan penyebab 

lupa akan tanggung jawab sebagai istri dan ibu? Apa solusinya? 

Guru SMP Tidak, karena dalam rumah tangga saya telah dibagi tugas jadi 

tidak ada yang diberatkan sepihak. Solusi terbaik kalau saya boleh 

ngomong ya musyawarah suami istri dan anak dan saling 

mendukung supaya semuanya yang menjadi tujuan tercapai. 

Peneliti Berapa lama waktu anda menghabiskan berkarir dalam sehari? 

Guru SMP Kuarng lebih 8 jam disaat belum ada covid-19. Saat ini ada 
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 covid-19 menurut saya bisa 2 kali lipat ya karena meskipun terlihat 

online namun peran guru disini kalau saya dalam membuat materi 

menyampaikan materi per-anak tidak bisa 

setengah-setengah. Maka dari itu mungkin bisa jadi 10 jam-an. 

Peneliti Sebagai wanita   karir   apakah   mendapat   hak   mengeluarkan 

pendapat, belajar, memilih pekerjaan, apalagi dimusi covid-19? 

Guru SMP Iya mendapatkan hak itu semua. Pernah disaat awal covid-19 

berpendapat didepan orang tua peserta didik dan para guru bahkan 

kepala sekolah ditolak serta tidak didukung pemikiran saya. Tidak 

mengapa dan akhirnya dengan berjalannya waktu semua yang 

telah terutarakan menjadi kenyataan dalam 

penerapan pembelajaran pendidikan ini. 

Peneliti Bagaimana menyelesaikan perdebatan yang dilakukan dirumah 

tangga jika anda menjadi wanita karir? 

Guru SMP Komunikasi setiap waktu yang baik kepada suami dan anak. 

Peneliti Apakah pernah terjadi perdebatan antara suami istri saat anda 

menjadi wanita karir dan apa penyebabnya terutama saat covid- 

19 ini? 

Guru SMP Tidak penah. Intinya saling mengerti memahami, menjalankan 

semua tanggung jawab. Beres. 

Peneliti Bagaimana peran perempuan dalam menjaga keharmonisan 

rumah tangga? 

Guru SMP Percaya bahwa apa yang dikerjakan diluar rumah sebagai wanita 

karir sangatlah memiliki tujuan yang telah dimusyawarahkan 

sebelumnya. Menjaga komunikasi agar serasa menjadi pengantin 

baru. Dihadapan anak-anak terlihat ceria tanpa masalah. Itu 

dikeluarga kami. 

Peneliti Menurut anda bagaimana peran perempuan karir dalam 
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 pendidikan terkhusus untuk anaknya dimusim covid-19? 

Guru SMP Sangat penting karena ibu menjadi sekolah pertama untuk 

anaknya. Peserta didik saya didik dengan cara video call per- anak 

dan datang kerumahnya demi keberhasilan tujuan pendidikan, ini 

cara saya dan telah disetujui semua pihak. Karena saya sadar 

ketika mendidik anak sendiri dengan penuh disiplin 

supaya terbiasa jadi baik. 

Peneliti Bagaimana menurut anda peran wanita karir untuk kesejahteraan 

ekonomi? 

Guru SMP Berjaya secara tidak langsung dipercaya ataupun tidak, ya karena 

doa dan usaha kerasnya membuahkan hasil dalam keluarga. 

Peneliti Apa yang mau disampaikan untuk wanita karir lainnya? 

Guru SMP Tetap semangat walau lelah mungkin, jadikan posisi wanita karir 

sebagai hobi. 
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TRANSKIP WAWANCARA 
 

Nomor Wawancara : 08/W/09-08/2021 

Nama informan : Wantini 

Identitas Informan : Ibu Rumah Tangga 

Tanggal : 9 Agustus 2021 

Jam : 09.00 WIB 

Tempat wawancara : Di rumah 

Tema : Multi Peran Wanita Karir 

Dideskripsikan pukul : 02.00 Wib 
 

 
 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apa kegiatan sebagai ibu rumah tangga disaat dan sesudah 

adanya covid-19? 

Ibu Rumah 

Tangga 

Asli sebagai ibu rumah tangga sebelum adanya covid-19 dulu juga 

pernah jualan secara online, namun suami tidak membolehkan lagi 

akhirnya berhenti. Pas ada covid-19 saya bertekad untuk jadi ibu 

rumah tangga dan jualan online lagi memajukan took di tokopedia 

saya, Alhamdulillah dapat izin suami. Bukan berarti karna 

kemiskinan yang tiba-tiba, kalau saya dirumah untuk menambah 

penghasilan, dan bisa nabung lagi. Kala itu awal covid-19 jualan 

masker kain. Wah laris terus 

orderan banyak melimpah. 

Peneliti Apa tanggapan suami saat memilih jadi ibu rumah tangga dan 

jualan secara online dirumah? 

Ibu Rumah 

Tangga 

Alhamdulillah didukung dan difasilitasi wifi serta beberapa rak- 

rak untuk menyetok barang lainnya. 

Peneliti Bagaimana menurut anda perana wanita karir untuk 
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 kesejahteraan ekonomi? 

Ibu Rumah 

Tangga 

Sangat membantu dan berperan penting, disitu disadari atau tidak 

doa istri sangat manjur. Wanita karir yang kuat dan tangguh 

mampu menjadi penyemangat suami dikala ada beberapa 

masalah terlebih dimasa covid-19 ini. 

Peneliti Bagaimana peran wanita karir dalam pendidikan anaknya? 

Ibu Rumah 

Tangga 

Saya mendidik anak dengan segala kesibukan saya tetap 

diutamakan, waktunya belajar ya belajar. Pernah tidak paham 

materi anak, saya belajar lewat youtube, televise, dan bicara 

langsung dengan gurunya. Saya mau anak saya tambah 

termotivasi dengan model pembelajaran dirumah saja secara 

online. Agar anak saya bisa berprestasi. Tidak melihat sudut 

rendah derajat lulusan apa orangtuanya. 

Peneliti Bagaimana peran wanita karir dalam menjaga keharmonisan 

rumah tangga? 

Ibu Rumah 

Tangga 

Komunikasi dan ada masalah langsung cerita lalu diberi solusi. 

Tidak boleh ada kesedihan dikeluarga saya, karna bahaya jika 

fisik diserang covid-19. 

Peneliti Dalam menjalankan wanita karir apakah ada perdebatan antara 

suami atau anak? 

Ibu Rumah 

Tangga 

Sejauh ini tidak ada, ya karena sudah terbiasa musyawarah dan 

ngobrol diwaktu apapun itu. Jadi happy-happy saja. 

Peneliti Berapa lama anda mengerjakan menjadi wanita karir dalam 

sehari? 

Ibu Rumah 

Tangga 

Tidak menentu, tapi saya pastikan bisa 10 jam lebih. Intinya saya 

bisa atur waktu saya dengan keluarga tanpa ada halangan kecuali 

sakit. 

Peneliti Sebagai   wanita   karir apakah anda   mendapatkan   hak   ber 
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 argument, belajar, dan memilih pekerjaan? 

Ibu Rumah 

Tangga 

Iya mendapatkan. Memilih pekerjaan yang saya mau sesuai hobi 

bersandar dan dalam rumah saja dapat penghasilan untuk 

kesejahteraan keluarga. Berpendapat dihadapan suami dan anak, 

Alhamdulillah didengar dan didukung. Belajar dari manapun 

terlebih lewat youtube saya lakukan setiap hari tentang mendidik 

anak dan memajukan jualan online saya. 

Peneliti Apakah menjadi wanita karir menyebabkan anda lupa tentang 

kewajiban sebagai istri dan ibu? Bagaimana solusinya? 

Ibu Rumah 

Tangga 

Tidak. Sadar akan semua pilihan saya. Solusinya selalu 

membangun komunikasi dan bagi tugas agar semua tercapai 

demi kerukunan rumah tangga dan harminis. 

Peneliti Apa yang ingin disampaikan untuk wanita karir ditengah 

pandemic covid-19? 

Ibu Rumah 

Tangga 

Jadilah wanita hebat dengan menjadi ibu rumah tangga dan 

berkarir. 
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