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ABSTRAK 

Al Harevfi, Febri, 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda 

Perempuan Karir di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. 

Miftahul Huda, M.Ag. 

 

Kata kunci/keyword: Peran Ganda, Perempuan Karir 

Peran ganda perempuan karir adalah seorang perempuan yang 

berkecimpung dalam kegiatan profesi pekerjaan. Umumnya karir ditempuh oleh 

perempuan di luar rumah. Sehingga perempuan karir tergolong mereka yang 

berkiprah di sektor public. Tetapi dalam kasus perempuan karir di Desa Babadan 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ada yang bekerja di luar rumah dan ada 

juga yang bekerja di rumah. Seroang perempuan karir yang mempunyai kewajiban 

untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, turut membantu suami untuk 

bekerja mencari nafkah yang dikarenakan nafkah dari suaminya tidak bisa 

mencukupi untuk kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga mereka ada yang tidak 

memperhatikan peran wajib mereka sebagai ibu rumah tangga seperti syarat 

perempuan boleh bekerja menurut teori Hukum Islam Yu >suf Qardawi>.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan Hukum 

Islam tentang peran ganda perempuan karir dalam meningkatkan ekonomi keluarga 

di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan 

hukum islam terhadap peran perempuan karir dalam mendidik anak di Desa 

Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?  

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 

kualitatif, sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode deduktif 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum islam tentang 

peran ganda wanita karir di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo ini bahwa keseluruhan peran perempuan karir dalam meningkatkan 

ekonomi keluarga dan kesejahteraan keluarga di Desa Babadan Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo telah memenuhi syarat-syarat wanita boleh bekerja 

sebagaimana teori Hukum Islam Menurut Yu>suf Qaradawi> yaitu pekerjaan halal, 

berperilaku sesuai syariat, pekerjaan tersebut tidak membuat lalai menjadi ibu 

rumah tangga, pekerjaan tidak bercampur aduk dengan kaum laki-laki. Lalu dalam 

tinjauan Hukum Islam tentang peran perempuan karir dalam mendidik anak di Desa 

Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, peran perempuan karir dalam 

mendidik anak-anak mereka sudah sesuai dengan Hukum Islam tentang pendidikan 

terhadap anak yaitu pendidikan tentang akal, aqidah, akhlak, ibadah, dan jasmani. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah  

Perkawinan adalah hubungan hukum seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan sebagai suami istri sehingga melahirkan hak dan kewajiban 

antara keduanya.1 Perkawinan menurut Islam yaitu sebuah ikatan kuat 

antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga.2 Dan 

dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di 

tegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah.4 Adapun tujuan perkawinan menurut agama islam 

adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk keluarga 

yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam melaksanakan hak 

dan kewajiban; sejahtera yakni terciptanya ketenangan lahir dan batin 

 
1 Natsir Asnawi, Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, 

Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum) (Jakarta: Penerbit Kencana, 2020), 3.  
2 Sabarudin Ahmad, Tranformasi Hukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam 

(Surabaya: Penerbit Airlangga University Press, 2020), 39.  
3 Bunyi Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
4 Bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. 
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karena terpenuhi kebutuhan lahir dan batinya, sehingga timbullah 

kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.5 

Fungsi keluarga mempunyai peran penting dalam kehidupan keluarga 

dan harus diterapkan agar terwujudkan keluarga yang sejahtera dan 

harmonis. Delapan fungsi dalam keluarga yakni: fungsi keagamaan, fungsi 

sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, 

fungsi sosialisai dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan 

lingkungan.6 

Salah satu fungsi ekonomi adalah dengan bekerja, setap individu dapat 

memenuhi hajat hidupnya, hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada 

kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada orang lain yang 

membutuhkan, ikut berpartisipasi bagi ke maslahatan bersama, bersedekah 

dan menegakkan hikmahnya. Seorang muslim hendaknya bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini mencakup laki-laki dan perempuan, 

masing-masing pada peran dan fungsi yang bisa dilakukanya, sebagaimana 

dikemukakan dalam sebuah hadits yang artinya: 

“Laki-laki (suami) adalah pengembala (pemimpin) pada keluarganya, 

ia akan ditanyai tentang gembalaanya (kepemimpinanya). Wanita 

(istri) adalah penggembala di rumah suaminya dan ia akan di tanyai 

tentang gembalaanya. Seorang hamba adalah penggembala pada harta 

tuanya, dan ia akan ditanyai tentang gembalaanya.” (HR. Bukha>ri>, 

Muslim dan Ibnu Umar).7 

 

 
5 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 

2019), 16. 
6 Tin Herawati, Penanaman dan penerapan Nilai Karakter Melalui  Fungsi Keluarga 

(Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017), 39. 
7 Yu>suf Qardawi>, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, “Darul Qiyam Wal 

Akhlaq fil Iqtishodil Islam”, terj. Didin Hafifudiddin, Setiawan Budiutomo, Ainur Rofiq Shaleh 

Tahmid (Jakarta: Robbani Press), 155. 
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Tetapi jika kita melihat realita yang terjadi, ternyata apa yang menjadi 

hak dan kewajiban suami istri dalam Hukum Islam bahwa suami diwajibkan 

untuk menafkahi istrinya tidak bisa terealisasikan secara kenyataanya. Pada 

kenyataanya dalam kehidupan pun ada juga perempuan yang berkarir di 

zaman sekarang. 

Dengan perkembangan zaman yang seiring berjalan dalam tingkat 

modernisasi yang semakin modern, kini kaum perempuan tidak hanya 

berperan dan berkonstribusi sebagai ibu dalam rumah tangga yang sejatinya 

hanya dirumah saja menjalankan fungsi-fungsi reproduksi, hanya mengurus 

anak-anak dan suami atau bahkan dalam pekerjaan dari sisi domestik lainya. 

Disisi lain, kaum perempuan juga memiliki peran-peranya dalam hal sosial 

yang cukup universal, mereka mulai memasuki berbagai macam peran baik 

dibidang sosial, ekonomi bahkan politik. 

Kini kehidupan modern pun tidak memberi peluang untuk membatasi 

gerak kaum perempuan. Kaum perempuan dapat bekerja dan berkarir 

dimana saja selagi ada kesempatan. Ada yang berkarir dalam bidang hukum, 

ekonomi, sosial budaya, bahkan bidang politik.8 

Seperti yang diajarkan oleh agama Islam, Islam tidak melarang 

perempuan berkarir dan juga Islam tidak hanya memfokuskan pada bidang 

ekonomi tetapi juga pada bidang keadilan dan kesetaraan gender. Dalam  

kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Islam juga mengarahkan upaya 

 
8 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2015), 62. 
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pada pembebasan perempuan, kaum perempuan yang sebelumnya 

diperlakukan hampir seperti barang yang dapat diwariskan, oleh Islam 

diangkat derajat dan martabatnya dengan diberi kedudukan yang sama 

dengan kaum laki-laki di hadapan Allah SWT.9 

Yu>suf Qardawi > mengemukakan pendapatnya dalam karangan bukunya 

“Fiqih Wanita, Segala hal Mengenai Wanita” bahwa seorang wanita yang 

bekerja mencari nafkah untuk kebutuhanya dibolehkan, karena tidak ada 

seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara’ 

yang shahih dalam periwayatanya. Maka Yu >suf Qardawi > mengatakan 

bahwa perempuan bekerja atau melakukan aktivitas dibolehkan tetapi ada 

syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi jika seorang perempuan memilih 

untuk bekerja.10 

 Argumen Yu >suf Qardawi > mengenai syarat-syarat perempuan boleh 

bekerja adalah; yang pertama melakukan pekerjaan yang halal, kedua 

berperilaku sesuai dengan syariat Islam dalam hal berpakaian, berjalan, dan 

berbicara, ketiga pekerjaanya tidak boleh membuatnya lalai dari tugas dan 

kewajibanya sebagai ibu rumah tangga.11 

Menurut pemikiran Yu >suf Qardawi >, bahwa profesi perempuan sebagai 

direktur, dekan fakultas, ketua yayasan, anggota DPR bahkan menteri tidak 

ada masalah selama mengandung maslahat. Dipertegas dalam bukunya 

yang lain “Fatawa Mu’ashirah”, bahwa tidak ada alasan melarang 

 
9 Faqihuddin Abdul Kodir, Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu’amalah: Isu 

Keluarga, Ekonomi dan Sosial (Yogyakarta: Graha Cendikia,2017), 182. 
10 Yu >suf Qardawi>, Fiqih wanita, (Bandung: Jabal, 2017), 131. 
11 Rizem Aizid, Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier (Yogyakarta: NOKTAH, 2018), 26.  
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perempuan berkarir di luar rumah, karena tugas al-amr bil ma’ru>f wan nahy 

anil munkar dan berijtihad adalah medan yang terbuka bagi laki-laki dan 

perempuan.12 

Pada dasarnya bagi perempuan Indonesia, khususnya bagi mereka yang 

tinggal di daerah tertinggal dan berekonomi miskin peran ganda perempuan 

karir bukanlah sesuatu hal yang baru, bagi perempuan golongan ini peran 

ganda telah di tanamkan oleh para orang tua mereka sejak mereka masih 

berusia muda. 

Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ada 

beberapa ibu rumah tangga yang menjadi perempuan karir baik sebelum 

menjadi ibu rumah tangga ataupun sesudah menjadi ibu rumah tangga. 

Mereka mempunyai profesi yang bermacam-macam. Setelah peneliti 

lakukan observasi di Desa Babadan mereka ada yang menjadi pengusaha 

rumahan, karyawan swasta, penjual sayur keliling, dan pegawai kelurahan. 

 Para perempuan karir tersebut harus menyelesaikan pekerjaan rumah 

atau kewajibannya menjadi ibu rumah tangga terlebih dahulu sebelum 

berangkat bekerja, dan juga setelah pulang bekerja peran perempuan karir 

sebagai ibu rumah tangga tetap harus dijalaninya. Peran ganda yang dijalani 

perempuan karir ini akan mempengaruhi produktifitas kerja sebagai istri dan 

ibu rumah tangga. 

 
12 Jamal Ma’ruf, “Moderatisme Fikih Perempuan Yu >suf qardawi>”>, muzawah, 01 (2016), 

5. 
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Sedangkan alasan para perempuan karir itu memilih untuk bekerja 

adalah karena para suami informan hanya bekerja menjadi peternak, petani, 

karyawan swasta, kuli bangunan, dan sales, yang hanya mendapatkan 

penghasilan yang belum mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. 

Sehingga para perempuan karir memilih ikut membantu mencari nafkah 

untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Yang itu 

menyebabkan terjadinya beban ganda. 

Dari uraian di atas penulis menemukan suatu alasan memilih lokasi di 

Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terdapat suatu 

masalah yang patut dikaji. Sebuah fenomena yang menurut mereka sudah 

menjadi kebiasaan dikalangan keluarga yang suaminya hanya memiliki 

penghasilan yang rendah atau belum mencukupi kebutuhan dan keinginan 

keluarga tersebut. Fenomena itu adalah seorang istri yang mempunyai 

kewajiban untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, turut 

membantu suami untuk bekerja mencari nafkah keluarga.13 

Sehingga mereka ada yang tidak memperhatikan peran wajib mereka 

sebagai ibu rumah tangga seperti syarat perempuan boleh bekerja oleh 

Yu>suf Qardawi>. Efeknya kepada anak-anak mereka, anak-anak mereka ada 

yang nakal, sulit untuk disuruh belajar mengaji dan susah jika diperintah 

oleh orangtuanya. Terkadang mereka juga ada yang tidak memasak untuk 

sarapan atau juga untuk makan malam. 

 
13 Munawaroh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 April 2021.  
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Berdasarkan uraian di atas hal ini menarik penulis untuk mengkaji dan 

meneliti lebih dalam tentang apa penyebab istri lebih memilih menjadi 

perempuan karir, apakah tujuanya hanya untuk membantu suami dalam hal 

ekonomi ataukah ada hal lain yang menyebabkan hal tersebut. Dalam 

penilitian ini penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran 

Ganda Perempuan Karir Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo” 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan yang 

disampaikan dalam latar belakang diatas. Maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang peran perempuan karir 

dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Babadan Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo ? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran perempuan karir 

dalam mendidik anak di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap peran perempuan 

karir dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Babadan 
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Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap peran perempuan 

karir dalam mendidik anak di Desa Babadan Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi 

pengembangan suatu ilmu. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengetahuan dan memperkaya literatur kepustakaan dalam hal 

hukum islam tentang peran ganda perempuan karir. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan 

untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang tinjauan Hukum 

Islam terhadap peran ganda perempuan karir. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat diimplementasikan untuk 

menyusun peraturan Hukum khususnya Hukum Islam tentang 

perempuan karir. 

b. Hasil penelitian diharapkan agar para suami dapat berlaku adil 

terhadap para istri yang sudah berkontribusi terhadap kesejahteraan 

keluarga.  
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E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 

penelitian antara pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang 

terdahulu untuk menghindari adanya kesamaan atau kemiripan dalam 

penelitian. Berdasarkan data yang peneliti peroleh Dari hasil penelusuran 

peneliti terkait tema penelitian, sudah banyak referensi yang membahas 

tentang peran ganda perempuan karir, baik dari peran ganda perempuan 

karir sebagai istri dan ibu rumah tangga maupun peran ganda perempuan 

karir tentang menjadi ibu dan perempuan karir karena menjadi tulang 

punggung keluarga. 

Adapun beberapa kajian terdahulu yang peneliti sajikan mengenai 

peran ganda perempuan karir sebagi berikut: 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Daviq Fadhly 

mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibarahim 

Malang berjudul “Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan 

Kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi”. Rumusan masalah 

dalam skripsi ini yakni; 1) Bagaimana hak dan kewajiban istri sebagai 

wanita karir tinjauan Kitab Uqudullujain ? 2) Bagiaman hak dan kewajiban 

istri sebagai wanita karir tinjauan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi ? 3) Apa 

persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir 

antara kitab Uqudullujaini dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi ? Dari hasil 

penelitian pada skripsi ini terdapat kesimpulan dalam perspektif kitab 

Uqudullujain, istri yang melakukan aktifitas pekerjaan atau istri sebagai 
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wanita karir itu diperbolehkan , dengan syarat bahwa istri melakukan 

pekerjaan wajib mendapatkan izin dari suaminya, dalam Kitab Fiqih Wanita 

Yusuf Qardhawi, istri juga diperbolehkan menjadi wanita karir, akan teteapi 

dalam kitab ini ada ketentuan jenis pekerjaan apa saja yang diperbolehkan 

untuk istri yang mana hal ini wajib ditaati oleh istri, persamaanya yakni istri 

sebagai wanita karir tetap tidak melalaikan hak dan kewajiban istri terhadap 

suaminya dan perbedaanya yakni istri melakukan pekerjaan atau istri 

sebagai wanita karir dalam kitab Uqudullujain harus terdapat izin dari 

suami, sedangkan dalam Kitab Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi tidak harus 

dengan izin suami akan tetapi ditentukan jenis pekerjaan apa yang 

diperbolehkan bagi istri, yang mana hal ini lebih cocok digunakan jika kita 

melihat pada konteks masa kini14 

Skripsi ini dengan penelitian peneliti memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat dalam sub 

pembahasan tentang peran ganda perempuan karir dalam kehidupan rumah 

tangga dan juga menggunakan teori Hukum Islam dari Yusuf Qardhawi. 

Perbedaan dalam skripsi ini adalah teori yang digunakan. Dalam penelitian 

ini Muhammad Daviq Fadhly menggunakan dua teori Hukum Islam, fiqih 

wanita Yusuf Qardhawi dan Kitab Uqudullujain, sedangkan penelitian yang 

akan peneliti teliti menggunakan berfokus pada teori Hukum Islam fiqih 

wanita Yusuf Qardhawi saja.  

 
14 Muhammad Daviq Fadhly, “Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan 

Kitab Uqudullujain Dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi”, Skripsi  (Malang: UIN Malang 2017). 
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Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Andi Fuji Astuti mahasiswa Program 

Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Makassar dengan judul “Peran Perempuan dalam Upaya 

Meningkatkan Ekonomi Keluarga Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus 

Pada Pedagang di Pasar Sentral Sungguminasa)”. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini yakni: (1) Bagaimana peran perempuan dalam upaya 

meningkatkan ekonomi keluarga di pasar sentral sungguminasa prespektif 

hukum islam? Dan (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran 

perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga?. Dalam 

penelitian ini disimpulkan bahwa peran istri yang bekerja dalam tinjauan 

ekonomi islam tidaklah bertentangan dengan Hukum islam, dimana seorang 

istri yang bekerja dianggap membantu suami dan salah satu wujud bakti 

membantu suami dalam menafkahi anak-anak mereka. Faktor-faktor yang 

mendorong seorang istri untuk bekerja antara lain adalah ekonomi keluarga, 

tingkat pendidikan, tingkat pendapatan suami, jumlah tanggungan keluarga, 

jam kerja. Sedangkan kesulitan yang sering kali di hadapi oleh seorang ibu 

yang bekerja diantaranya yaitu faktor internal yakni manajemen waktu, dan 

faktor eksternal seperti dukungan suami, kehadiran anak-anak, masalah 

pekerjaan, peraturan kerja, serta faktor relasional.15 

Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan 

perbedaan. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama 

 
15 Andi Fuji Astuti, “ Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga 

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang di Pasar Sentral Sungguminasa)”, Skripsi 

(Makassar: UNMUH Makassar, 2019). 
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meneliti tentang peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. 

Adapun perbedaanya terdapat dalam teori, Andi Fuji Astuti menggunakan 

teori Hukum Islam dari KH. Muhammad Husein, sedangkan peneliti 

menggunakan teori Hukum Islam fiqih wanita Yusuf Qardhawi, dan juga 

dalam sub pembahasan Andi Fuji Astuti hanya membahas tentang peran 

perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga sedangkan peneliti juga 

membahas tentang peran perempuan dalam mendidik anak dan rumah 

tangga. 

Ketiga,  Tesis yang ditulis oleh Bayu Supriono Mahasiswa Program 

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “ Peran 

Perempuan dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi 

Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota 

Metro)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: (1) apa sajakah 

faktor yang mempengaruhi perempuan pedagang berdagang pada waktu 

dini hari hingga pagi di pasar Tejo Agung? Dan (2) Bagaimanakah 

pandangan Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan 

berdagang di pasar Tejo Agung?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa 

faktor yang menyebabkan perempuan bekerja sebagai pedagang di pasar 

tejo Kota Metro karena faktor ekonomi dan persamaan gender dimana 

pedagang di pasar Tejo Agung Metro berdagang karena ingin membantu 

suami dan dapat memiliki penghasilan sendiri, dan pandangan islam 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan berdagang di pasar 

Tejo Agung adalah tidak melarang atau di perbolehkan, namun kaum 
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perempuan harus tetap mengikuti aturan-aturan Islam yang ada diantaranya 

ketika keluar rumah harus menutup aurat, mendapatkan izin dari suami dan 

selalu mementingkan segi kemaslahatan baik bagi rumah tangga maupun 

bagi masyarakat.16 

Tesis ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. 

Dalam penelitian ini persamaan yakni sama sama menggunakan sub 

pembahasan tentang peran perempuan karir dalam rumah tangga dan teori 

Hukum Islam fiqih wanita Yusuf Qardhawi. Adapun perbedaanya terletak 

dalam objek dan lokasi penelitian serta cakupan permasalahan.  

F. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan 

suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada giliranya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.17 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara 

sistematis dengan mengambil data di lapangan. Dalam penelitian 

ini menggunakan wawancara dan observasi dalam mendapatkan 

 
16 Bayu Supriyono, “Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam 

(Studi Perempuan di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro), Tesis (Metro: IAIN 

Metro, 2019). 
17 Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dan 

Empiris (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3. 
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sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian yang 

dilakukan langsung dari Desa Babadan Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini juga menggunakan sumber-

sumber pustaka dan ilmiah lainya yang relevan dengan 

pembahasan dalam penelitian ini, seperti buku-buku, skripsi, tesis, 

jurnal dan lain sebagainya. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendektan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari teknik 

pengumpulan data yang digunakan.18 Dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif  karena peneliti menjadi 

instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil dari pendekatan 

tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata/deskriptif. Dan juga 

dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian 

hukum. Salah satu metode pendekatan penelitian hukum adalah 

pendekatan Hukum Islam. Pendekatan Hukum Islam dipilih karena 

kajian penelitian ini bersifat yuridis-normatif. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal 

ini seperti yang di katakan Moleong bahwa dalam penelitian kaulitatif 

 
18 Slamet Riyanto & Aglis Andhita Hatmawan, Metode Penelitian Kualitatif Penelitian di 

Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 

2012), 4. 
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kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat 

pengumpul data utama.19 

Peniliti melakukan penelitian di Desa Babadan Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo yang akan melakukan penelitian dengan 

kesepakatan antara peniliti dengan narasumber yang akan diteliti. 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian 

adalah di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Adapun pertimbangan memilih lokasi ini adalah: 

a. Berdasarkan observasi awal peneliti, ada beberapa ibu rumah 

tangga yang menjadi perempuan karir di karenakan tuntutan 

ekonomi keluarga. 

b. Sangat kurang penelitian yang pernah dilakukan di Desa Babadan 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil 

pengamatan di lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk 

angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah 

lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.20 Data yang digali 

dalam penelitian ini adalah data tentang peran perempuan karir 

 
19 Moleong J. Lexy, Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25. 
20 Anggito, Albi dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV 

Jejak, 2018), 213. 
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dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan peran perempuan karir 

dalam mendidik anak di Desa Babadan kecamatan babadan 

Kabupaten Ponorogo. Data dalam penelitian yaitu: 

1) Data Umum 

Data umum dalam penelitian ini adalah profil Desa Babadan 

dan profil informan. 

2) Data Khusus 

Data Khusus dalam penelitian ini adalah peran perempuan 

karir dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan dalam 

mendidik anak. 

b. Sumber Data 

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah data yang 

berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan,21 

1) Sumber Data Primer 

Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari 

masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian 

lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat 

dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara.22 

Pada penelitian ini terdapat beberapa orang yang akan 

dijadikan sebagai narasumber atau informan, di antaranya adalah: 

a) Para perempuan karir yang bekerja di luar rumah 

 
21 Ibid., 78. 
22 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 16. 
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1) Ibu Nurul Afifah dia bekerja sebagai pedagang sayur 

keliling. 

2) Ibu Munawaroh bekerja menjadi karyawan di pabrik 

rokok PT Chandra. 

3) Ibu Wulandari bekerja sebagai sebagai PNS di Kantor 

Kelurahan Cokromenggalan 

b) Para perempuan karir yang bekerja di dalam rumah 

Di antaranya sebagai berikut : 

1) Ibu Lestari dia bekerja di rumah dengan mempunyai usaha 

tempe kripik. 

2) Ibu Yunti Munasaroh dia bekerja di rumah dengan 

mempunyai usaha krupuk rambak. 

c) Para suami dari perempuan karir di Desa Babadan  

1) Bapak Eko Juprianto suami dari Ibu Yunti Munasaroh 

2) Bapak Suyono suami dari Ibu Nurul Afifah 

3) Bapak Ahmad Nasyori suami Dari Ibu Wulandari 

4) Bapak Elka Syahputra suami dari Ibu Munawaroh 

5) Bapak Sujito suami dari Ibu Lestari 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan 

dengan penelitian. 

Pada penelitian ini, sumber data yang diperoleh yaitu: File 
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tentang penduduk Desa yang diperoleh dari Desa, dokumen 

tentang jumlah perempuan bekerja yang diperoleh dari Desa.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini 

dilakukan dengan menggunakan tiga cara, antara lain sebagai berikut: 

a. Observasi 

Metode observasi adalah metode dimana penulis mengamati 

langsung tentang objek yang diteliti.23 Kunci keberhasilan 

observasi ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat 

melihat, mendengar, atau mendengarkan suatu objek penelitian 

kemudian pengamat menyimpulkan dari apa yang diamati.24 

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu dengan mengamati perilaku perempuan karir dalam 

menjalani peran ganda sebagai perempuan karir dan sebagai ibu 

rumah tangga. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan cara 

mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Sehingga 

 
23 Rachmat Kriyanto, Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2006), 64. 
24 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2014), 384. 
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informasi yang telah diberikan responden dapat dicatat sesuai 

yang dibutuhkan.25 

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunankan jenis 

wawancara terstruktur. Di mana pada saat wawancara peniliti 

sudah menyiapkan atau menetapkan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan di ajukan kepada informan, dan informan yang akan peneliti 

itu terdiri dari 5 keluarga. 

c. Dokumentasi 

Dokumen Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian 

kualitatif.26 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

dokumentasi untuk mendapatkan data berupa file yang berisi 

profil dan sejarah Desa Babadan. 

6. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif yakni proses menyusun 

mengelompokkan data, mencari tema agar mengetahui maknanya.27 

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deduktif 

 
25 Ridwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Penelitian pemula 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 74. 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D) (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 308. 
27 Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, 

Kebudayaan dan Keagamaan (Bali: Nilacakra Publisjing House, 2018), 79.  
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yakni pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, 

teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya 

dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Dalam hal ini peneliti 

mengemukakan terlebih dahulu teori-teori Hukum Islam tentang 

peran ganda perempuan karir, kemudian menjelaskan tentang 

tinjauan Hukum Islam terhadap peran ganda perempuan karir.  

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan 

dengan beberapa teknik pemeriksaan, antara lain sebagai berikut: 

a. Keabsahan konstruk (construct validity) 

Keabsahan konstruk atau konsep berkaitan dengan kepastian 

mengenai kebenaran variabel yang ingin diukur. Salah satu 

caranya adalah menggunakan triangulasi data. Triangulasi data 

yang merupakan Teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai 

keabsahaan. Dengan cara menggunakan berbagai sumber data 

seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil oservasi atau juga 

dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap 

mempunyai sudut pandadang yang berbeda.28 Dalam 

pengambilan sumber data, peneliti menggunakan observasi dan 

 
28 Afifudun dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2009), 143.  
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wawancara mendalam kepada 5 keluarga informan. Observasi 

yang diperoleh peneliti berasal dari peneliti melakukan 

pengamatan terhadap kehidupan informan tersebut, dan juga 

peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi 

secara mendalam terkait penelitian yang dibuat. 

b. Keabsahan internal (internal validity) 

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada 

seberapa jauh kesimpulan dari hasil penelitian yang 

sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui analisis dan 

interprestasi yang tepat.29 Jadi penelitian ini juga dapat dicek 

keabsahanya secara internal dengan melihat dari kesimpulan yang 

ditarik oleh peneliti dengan membandingkan data pada penelitian 

peneliti. 

c. Keabsahan eksternal (eksternal validity) 

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Meskipun pada 

penelitian kualitatif tidak terdapat kesimpulan yang pasti. Namun 

dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif mempunyai 

keabsahan eksternal terdapat kesesuaian selama kasus tersebut 

memiliki konteks yang sama.30 Maka penelitian ini dapat juga 

 
29 Ibid., 144. 
30 Ibid. 
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dicek keabsahanya secara eksternal dengan re-check kesesuaian 

kasus yang sama terhadap kesimpulan peneliti. 

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila 

melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:31 

a. Menetapkan fokus penelitian 

Prosedur penelitian kualitatif mendasarkan pada logika 

berfikir deduktif sehingga perencanaan penelitianya bersifat 

sangat fleksibel. Walaupun bersifat fleksibel, penelitian 

kualitatif harus melalui tahap-tahap dan prosedur penelitian 

yang telah ditetapkan.32 Maka dalam hal penelitian ini, peneliti 

berfokus pada pelaksanaan perempuan karir dalam 

meningkatkan ekonomi keluarga dan peran perempuan karir 

dalam mendidik anak. 

b. Menentukan setting dan subjek penelitian 

Sebagai sebuah metode penelitian yang bersifat holistis, 

setting penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting 

dan telah ditentukan ketika menetapkan fokus penelitian. 

Setting dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang 

telah ditentukan sejak awal penelitian.33 

 
31 Bagong suyatno & Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 170. 
32 Ibid., 172. 
33 Ibid. 
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Maka dalam penelitian ini setting/latar yang dipakai adalah 

daerah Desa Babadan sebagai setting tempat, penelitian di bulan 

Maret-April sebagai setting waktu, dan perkara peran ganda 

perempuan karir sebagai setting peristiwa. Dan subjek 

penelitian dalam penelitian ini yakni para istri yang menjadi 

perempuan karir, dan suami yang istrinya menjadi perempuan 

karir. 

c. Pengumpulan data, pengelohan data, analisis data 

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang 

berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, 

pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan 

selama proses penelitian.34 Jadi dalam tahap ini peneliti 

melakukan secara berkesinambungan antara observasi dan 

wawancara terkait peran ganda perempuan karir yang ada di 

Desa Babadan, lalu mentranskip wawancara tersebut dan 

mengumpulkan data-data lainya yang didapat, kemudian diolah 

dan dianalisis. 

d. Penyajian data 

Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman 

kita tentang sesuatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data 

yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan 

tidak dalam bentuk angka, penyajian biasanya berbentuk uraian 

 
34 Ibid. 
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kata-kata dan tidak berupa tabel-tabel dengan ukuran statistik.35 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini data tabel terkait 

perempuan karir di Desa Babadan hanya sebagai data 

pendukung untuk mencapai kesimpulan secara naratif. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan 

menjadi lima bab. Semua bab tersebut berhubungan dan mendukung satu 

sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut : 

BAB I. : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah 

yang di dalamnya menguraikan tentang peran ganda perempuan 

karir dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 

Dari latar belakang tersebut muncul permasalahan yang 

ditungkan dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka dan metode penelitian. 

BAB II. : PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN 

GANDA PEREMPUAN KARIR 

Berisi mengenai kajian teori yang digunakan untuk 

menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni 

mengenai teori Hukum Islam menurut Yu>suf Qardawi> yang 

meliputi pengertian peran ganda, pembagian peran, perempuan 

karir, hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami 

 
35 Ibid., 172. 
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istri menurut kitab fiqih wanita Yu >suf Qardawi>, pendidikan 

anak dalam keluarga. 

 

BAB III. : PELAKSANAAN PERAN GANDA PEREMPUAN KARIR 

DI DESA BABADAN KECAMATAN BABADAN 

KABUPATEN PONOROGO 

Pada bab ini diuraikan paparan data berupa data umum dan data 

khusus. Data umum berupa Profil Desa Babadan. Dan data 

khusus peran perempuan karir dalam meningkatkan ekonomi 

keluarga di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponrogo dan peran perempuan karir dalam mendidik anak di 

Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.  

BAB IV. : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN 

GANDA PEREMPUAN KARIR DI DESA BABADAN 

KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO 

Dalam bab ini data yang diperoleh akan dianalisis menggunkan 

teori Hukum Islam Yu>sud Qardawi> dan teori Hukum Islam 

tentang pendidikan anak untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah ditetapkan, yakni tinjauan Hukum Islam terhadap peran 

ganda perempuan karir dalam meningkatkan ekonomi keluarga di 

Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan 

tinjauan Hukum Islam terhadap peran perempuan karir dalam 

mendidik anak di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten 
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Ponorogo  

BAB V. : PENUTUP  

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari 

penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas 

rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan saran dari penelitian 

ini merupakan rekomendasi peneliti kepada pihak-pihak yang 

terkait dalam penelitian ini, yaitu para perempuan karir di Desa 

Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo beserta 

suaminya dan masayarakat umum. 
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BAB II 

PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA 

PEREMPUAN KARIR 

A. Peran Ganda 

1. Pengertian Peran Ganda 

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang di jalankan dalam 

waktu yang bersamaan, dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran 

seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, 

dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar rumah. Peran 

ganda ini di jalani bersamaan dengan peran kaum perempuan sebagai istri 

dan ibu dalam keluarga, seperti menjadi mitra suami dalam membina 

rumah tangga, menyediakan kebutuhan rumah tangga, serta mengasuh 

dan mendidik anak-anak. 

Peran ganda disebutkan dengan konsep dualisme kultural, yakni 

adanya konsep lingkungan dosmetik (dosmetik sphere) Dan lingkungan 

publik (public sphere). Kedua pengertian ini menggambarkan 

keterpisahan peranan dan pembagian pekerjaan yang ketat antara laki-

laki dan perempuan dalam masyarakat yakni peranan kaum perempuan 

umumnya terbatas pada lingkungan dosmetik saja (lingkungan khas bagi 

perempuan) dan laki-laki umumnya dominan pada lingkungan publik 

(lingkungan khas bagi kaum laki-laki).1 

 
1 Stevin M.E, Femmy C.M, Selvi M, “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di DEsa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud” 

Acta Diurna, 2 (2017), 7. 
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B. Pembagian Peran  

1. Tradisonal 

pada peran tradisional, terdapat perbedaan peran dan tugas yang 

jelas antara suami maupun istri. Fokus dan tugas utama dari suami 

adalah bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan fokus dan 

tugas utama dari istri adalah mendukung suami dan mengurus segala 

urusan rumah tangga termasuk pengasuhan anak. Bagi pandangan 

tradisional, akan terlihat “aneh” jika suami ikut mengasuh anak dan 

membersihkan rumah. Begitu pula dengan istri yang akan terlihat 

“aneh” jika istri bekerja di luar rumah. Keputusan-keputusan terkait 

rumah tangga akan diatur dan ditentukan oleh suami sementara istri 

sifatnya mendukung keputusan apapun yang diambil suami. 

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian 

peran secara tradisional adalah karena adanya stereotype akan peran 

laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap sebagai sosok yang 

maskulin, kuat dan dominan sehingga dianggap lebih sesuai untuk 

bekerja dan bertanggung jawab atas semua keputusan dan kebutuhan 

rumah tangga. Perempuan dianggap sebagai sosok yang feminim, 

memiliki karakter yang lembut dan penyayang. Dengan karakter ini, 

perempuan dianggap lebih cocok untuk berada di rumah dan mengasuh 

anak. 

2. Egaliter (sederajat) 

Pada peran egaliter, pembagian peran dan tugas antara suami dan 
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istri bersifat lebih fleksibel. Tidak ada lagi sebuah aturan sosial bahwa 

suami kurang cocok mengasuh anak dan istri kurang cocok untuk 

bekerja. Suami dan istri bebas menentukan pembagian peran dan tugas 

dalam rumah tangga melalui diskusi dan kesepakatan yang diambil 

bersama-sama. “Berbagi” peran dan tugas adalah kunci utama dari 

pembagian peran secara egaliter. Suami dan istri boleh menunjukkan 

bakat dan minay mereka dalam bidang apapun, misalnya ternyata suami 

memiliki hobby untuk memasak sehingga dalam rumah tangga mereka, 

memasak adalah tugas suami. Suami dan istri juga dapat saling 

membantu jaga saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan 

peran dan melakukan tugas.2 

C. Perempuan Karir 

1. Pengertian Perempuan Karir 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” berarti 

perempuan dewasa. Sedangkan “karir” berarti wanita yang 

berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).3 

Sementara itu “perempuan karir” berarti “perempuan yang 

berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran 

dan sebagainya dilandasi Pendidikan keahlian seperti ketrampilan, 

 
2 Novensia Wongpy, “Pembagian Peran Dan Tugas Dalam Rumah Tangga,” dalam 

https://www.uc.ac.id/marriageandfamily/pembagian-peran-dan-tugas-dalam-rumah-tangga-

seberapa-penting/ , (diakses pada tanggal 3 Februari 2021, jam 12.47). 
3 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 

372. 

https://www.uc.ac.id/marriageandfamily/pembagian-peran-dan-tugas-dalam-rumah-tangga-seberapa-penting/
https://www.uc.ac.id/marriageandfamily/pembagian-peran-dan-tugas-dalam-rumah-tangga-seberapa-penting/
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kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai 

kemajuan”.4 

Perempuan karir juga berarti seorang perempuan yang menjadikan 

pekerjaan secara serius atau perempuan dengan karirnya menganggap 

kehidupan kerjanya dengan serius yang mengalahkan sisi-sisi 

kehidupan yang lain.5 Sedangkan menurut Azizah perempuan karir 

berarti perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha 

dan perusahaan).6 

Mencermati penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa 

pekerjaan karir tidak sekedar bekerja biasa, melainkan merupakan 

interst seseorang pada suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau ditekuni 

dalam lama demi mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun 

status. Dengan demikian, perempuan karir adalah perempun yang 

menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh 

dalam waktu yang relative lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan 

dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. 

Umumnya karir ditempuh oleh perempuan di luar urmah. Sehingga 

perempuan karir tergolong mereka yang berkiprah di sektor publik. Di 

samping itu, untuk berkarir berarti harus menekuni profesi tertentu yang 

 
4 Siti Muri’ah, Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier (Semarang: Rasail Media 

Group, 2011), 32. 
5 Anshorulloh, Wanita Karier dalam Pandangan Islam (Klaten: CV Mitra Media Pustaka, 

2010), 19. 
6 Azizah al Hibri, editor H.M. Atho Mudzhardi, Perempuan dalam Masyarakat Indonesia 

Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), 301. 
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membutuhkan kemampuan, kapasitas, dan keahlian dan acap kali hanya 

bisa diraih dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu.7 

Perempuan diciptakan oleh Allah ta’ala sebagai makhluk yang 

mempunyai keistimewaan dan kepentingan yang tersendiri. Menurut 

sejarah awal kehidupan semua manusi berasal dari keturunan yang 

sama, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan wanita pertama, yaitu 

Hawa sebagai pasangan Nabi adam. Bermula dengan pernyataan 

kedua-duanya lahirlah generasi manusia dari dahulu hingga sekarang.8 

Perempuan dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan yang 

tersendiri. Selain mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah 

keluarga, perempuan juga memainkan peranzn penting dalam 

membangunkan masyarakat, organisasi dan negara. Sekarang ini 

banyak wanita yang berjaya dan maju dalam karir masing-masing 

setaraf dengan kaum lelaki. Walaupun bagaimanapun, fenomena yang 

terlihat saat ini ialah munculnya masalah dekadensi (kemerosotan) 

moral di kalangan perempuan bekerja terutama yang melibatkan fungsi 

perempuan sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga karena 

kegagalan mengimbangi tanggung jawab kekeluargaan dan kerjanya.9 

Secara umumnya, perempuan adalah bagian dari masyarakat. 

Peranan dan tanggung jawab perempuan dalam pembentukan masyarakat 

sangat penting dan bermakna sekali. Oleh karena itu, perempuan perlu 

 
7 Siti, Nilai-nilai Pendidikan, 34. 
8 Busrah Basiron, Wanita Cemerlang (Johor Bahru, Universiti Teknologi Malaysia, 

2006), 1. 
9 Ibid., 78. 
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memahami tentang kedudukan, peranan dan hak mereka yang ditentukan 

oleh syar’at Islam. Peranan utama perempuan bermula sebagai anak 

perempuan, istri, ibu, anggota masyarakat dan pemimpin.10 

1. Motivasi Perempuan Memasuki Dunia Karir 

a. Pendidikan 

Pendidikan dapat melahirkan perempuan karir dalam berbagai 

lapangan kerja. Kemajuan perempuan di sektor pendidikan yang 

akibatnya banyak perempuan terdidik tidak lagi merasa puas bila hanya 

menjalankan peranannya di rumah saja.11 

b. Terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak 

Karena keadaan keuangan tidak menentu, sementara kebutuhan 

makin membutuhkan pemenuhan sehingga dengan sendirinya ia harus 

bekerja diluar rumah. 

c. Faktor ekonomi 

Agar tidak tergantung kepada suami, walaupun suami memenuhi 

segala kebutuhan rumah tangga, karena sifat perempuan adalah selagi 

ada kemampuan sendiri, tidak ingin selalu meminta kepada suami. 

d. Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya 

Ini biasanya dilakukan oleh perempuan yang menganggap bahwa 

uang di atas segalanya, dimana yang paling penting dalam hidupnya 

adalah menumpuk kekayaan. 

 
10 Ibid. 
11 M. Hasan Ali, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah Masalah Kontemporer 

Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 193. 
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e. Untuk mengisi waktu yang kosong 

Di anatara perempuan ada yang merasa bosan diam di rumah 

karena tidak mempunyai kesibukan dengan urusan rumah tangganya. 

Oleh sebab itu, untuk menghilangkan rasa bosan tersebut, ia ingin 

mencari kegiatan di bidang usaha, dan sebagainya. 

f. Untuk mencari ketenangan dan hiburan 

Seorang perempuan mungkin mempunyai kemelut yang 

berkepanjangan dalam keluarganya yang susah diatasi, oleh sebab itu 

ia mencari jalan keluar dengan menyibukkan diri di luar rumah. 

g. Untuk mengembangkan bakat 

Bakat dapat melahirkan perempuan karir. Seorang yang bukan 

sarjana. Namun berbakat dalam bidamng tertentu, akan lebih berhasil 

dalam karirnya dibanding seorang sarjana fakultas tertentu yang tidak 

berbakat. Dengan munculnya faktor-faktor tersebut, maka semakin 

terbuka kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke dunia karir.12 

3. Dampak Positif dan Negatif menjadi Wanita Karir 

Keterlibatan perempuan dalam sektor pekerjaan mempunyai kesan 

positif ddan negatif. Selain itu, masalah moral juga dihadapi oleh wanita 

bekerja dalam menjalin hubungan dengan kaum laki-laki akibat dicemari 

oleh tindakan dan tingkah laku yang melanggar batas pergaulan yang 

ditetapkan oleh Islam. 

 
12 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer (Bogor: Penerbit Ghalia 

Indonesia, 2010), 63. 
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a. Dampak Positif 

1) Terhadap kondisi Ekonomi keluarga dalam kehidupan manusia 

kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat 

menunjang kebutuhan yang lainya. Dengan berkarir, seorang 

wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat 

dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-

hari. Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, wanita 

tidak lagi dianggap sebagai makluk yang semata-mata tergantung 

pada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan 

dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk satu pemenuhan 

kebutuhan keluarga yang semakin bervariasi.13 

2) Sebagai pengisi waktu, pada zaman sekarang ini hampir semua 

peralatan rumah tangga memakai teknologi yang mutakhir, 

khusunya di kota-kota besar, sehingga tugas wanita dalam rumah 

tangga menjadi lebih mudah dan ringan. Belum lagi mereka yang 

menggunakan jasa pembantu rumah tangga, tentu saja tugas 

mereka dirumah akan menjadi sangat berkurang. Hal ini bisa 

menyebabkan wanita memiliki waktu luang yang sangat banyak 

dan seringkali membosankan. Maka untuk mengisi kekosongan 

tersebut diupayakanlah suatu kegiatan yang dapat dijadikan 

sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri 

 
13 Ahmad Muhammad Jamal, Problematika Wanita, terj. Wawan (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2000), 47. 
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mereka. 

3) Percaya diri dan lebih merawat penampilan biasanya seorang 

wanita yang tidak aktif diluar rumah akan malas untuk berhias diri, 

karena ia meras tidak diperhatikan dan kurang bermanfaat. Dengan 

berkari maka wanita merasa dibutuhkan dalam masyarakat 

sehingga timbullah kepercayaan diri. Wanita karir akan berusaha 

untuk mempercantik diri dan penampilanya agar selalu enak 

dipandang. Tentu hal ini akan menjadi kebanggan tersendiri bagi 

suaminya, yang melihat istrinya tampil prima di depan para 

relasinya.14 

4) Pekerjaan dan karir bagi perempuan dapat bernilai religius; sebagai 

wujud ibadah atau amal shaleh. Jika karena suatu alasan tertentu, 

suami tidak dapat mencari nafkah secara memadai, sedangkan 

kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terelakkan maka kerja istri 

dalam rangka memenuhi kebutuhan ini dapat bernilai ibadah. Jika 

perempuan itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya 

dan keluarganya, melakukanya dengan penuh ketulusan, dan 

mengjindari dal hal-hal yang dilarang oleh agama, maka ia telah 

melakukan kebijakan. 

Zaman sekarang ini kinerja kaum perempuan dinilai lebih baik 

dari pada kaum pria. Alasan yang mendasari hal tersebut yaitu 

 
14 Ilma Nurhidayati, “Problematika Wanita Karir”, dalam 

https://www.academia.edu/12280645/Problematika_Istri_Yang_Bekerja ,(diakses pada tanggal 27 

januari 2021, jam 14.17). 

https://www.academia.edu/12280645/Problematika_Istri_Yang_Bekerja
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dilihat dari aspek keuletan dan ketelitian para pekerja perempuan, 

ditambah dengan perasaan yang lembut di setiap pengerjaan segala 

bentuk kegiatan dalam menyelesaikan dan memecahkan suatu 

masalah sehingga hasilnya dapat lebih dipercaya dan memuaskan. 

Dalam segi keuletan kaum perempuan lebih unggul dari pada 

kaum laki-laki, hal itu terbukti dengan banyaknya kaum 

perempuan yang lebih aktif dan berprestasi dari pada kaum laki-

laki. Misalnya dalam dunia jaul beli (perekonomian) dimana 

banyak ditemukan bahwa kaum perempuan sedikit leboh menonjol 

dari paa kaum laki-laki pada saat ini, hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan kesadaran akan peranan dan posisi kaum perempuan. 

Selain itu ada juga beberapa jenis pekerjaan yang didominasi kaum 

perempuan seperti jabatan sekretaris dan juga bendahara yang 

biasanya lebih dipercayakan kepada kaum laki-laki.15 

b. Dampak Negatif 

1) Lalai pada kasih sayang, pendidikan dan pertumbuhan anaknya, 

yang mebutuhkan belaian kasih sayang dari mereka. 

2) Pada zaman ini banyak perempuan yang berkumpul dengan laki-laki 

yang bukan mahramnya hingga membahayakan pada kehormatan, 

akhlak dan agamanya. 

3) Sudah banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dengan 

 
15 Rosmaniar, Wanita Karir dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga 

(Studi Historis Khadijah binti Khuwailid),  Tesis (Bukittinggi: IAIN Bukittingi, 2017), 17. 
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bertabarruj dan memaki wangi-wangian yang semuanya ini 

mengandung fitnah pada lelaki. 

4) Perempuan yang bekerja di luar rumah telah meninggalkan fitrahnya 

dan meninggalkan rasa kasih sayang anak-anaknya serta 

menghianati peraturan rumah tangga, juga sedikit bergaul dengan 

anggota rumah tangga itu sendiri. 

5) Kebiasaan kaum perempuan adalah mencintai perhiasan dari emas 

dan pakaian yang baik. Maka apabila mereka bekerja di luar rumah 

niscaya banyak harta yang dimiliki digunakan untuk perhiasan dan 

pakaian yang melebihi kebutuhan hingga mereka terjebak ke hal-hal 

mubadzir (berlebih-lebihan) yang terlarang.16 

4. Hukum Perempuan Karir 

Ada berbagai pendapat mengenai hukum perempuan karir ini yang 

semuanya berlandaskan alasan tersendiri, di antaranya 

a. Perempuan dilarang berkarir di luar rumah 

Menurut ulama yang berpendapat seperti ini, pada dasanya 

hukum perempuan berkarir di luar rumah adalah terlarang. Karena 

dengan bekerja di luar rumah maka akan ada banyak kewajiban dia 

yang harus ditinggalkan, misalnya melayani keperluan suami, 

mengurusi dan mendidik anak sertal hal lainya yang menjadi tugas 

dan kewajiban seorang istri dan ibu. Padahal semua kewajiban ini 

 
16 Abdullah bin Jarullah, Identitas dan Tanggung Jawab wanita Muslimah (Jakarta Pusat: 

Penerbit Firdaus, 1993), 114-115. 
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sangat melelahkan dan membutuhkan perhatian khusus. Semua 

kewajiban ini tidak mungkin terpenuhi kecuali apabila seorang 

perempuan tersebut memberi perhatian khusus padanya. 

Antar realita tersebut ialah, wanita setiap bulan didatangi haid. 

Jadi, dia perlu beristirahat. Wanita juga kadangkala mengandung 

dan biasanya mengalami banyak kesulitan. Setelah bersalun, dia 

menyusui anaknya dengan penyusuan jasmani. Lalu dia juga 

memelihara anaknya (hingga baligh).17 

Kadar protein yang iddapati dari susu ibu jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan kadar protein yang didapati dalam susu hewan 

ternak atau susu tiruan. Para ilmuan juga mendapati bahwa susu ibu 

mengandung delapan belas jenis protein. Ank-anak memerlukan 

empat gram protein setiap satu kilo berat badanya dari susu tiruan, 

tetapi ia cuma memerlukan satu setengan gram protein saja dari susu 

ibu. 

Larangan ini didasarkan bahwa suami diwajibkan untuk 

membimbing istrinya pada jalan kebaikan sedangkan istri 

diwajibkan mentaatinya. Begitu pula dengan hal dunia laki-laki dan 

wanita, maka Islam menjadikan lakiplaki di luar rumah untuk 

mencari nafkah bagi keluarganya. Disisi lainya, tempat perempuan 

dijadikan di dalam rumah untuk mengurusi anak, mendidiknya, 

 
17 Abdullah bin Jarullah, Kewajiban Wanita Islam, terj. Drs. Azmi Hj. Idris (Kota Bharu: 

Pustaka Aman Press), 89. 
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mempersiapkan keperluan suami serta urusan rumah tangga dan 

lainya. 

Seterusnya Abdullah ibn Ibrahim Jarullah menyebutkan 

beberapa hukum atau ketetapan mengenai perempuan yang 

membuktikan, Islam tidak mensyariatkan perempuan bekerja. 

Antara Hukum-Hukum tersebut ialah: 

1) Perempuan adalah aurat 

2) Perempuan diwajibkan berhijab atau menutup aurat (yaitu 

seluruh badanya kecuali muka dan dua telapak tangan) 

3) Perempuan juga diharamkan menampakkan wajah jika wajah 

tersebut menimbulkan fitnah. 

4) Perempuan diharamkan bergaul secara bebas dengan lelaki yang 

bukan mahramnya 

5) Perempuan diharamkan menonjolkan perhiasan dan dirinya 

kepada lelaki yang bukan mahramnya 

6) Perempuan adalah fitnah atau ujian bisa menyebabkan lelaki 

tergoda.18 

b. Perempuan boleh berkarir di luar rumah 

Perempuan adalah manusia juga sebagai laki-laki. perempuan 

merupakan bagian dari laki-laki dan laki-laki merupakan bagian dari 

perempuan, selain itu, perempuan juga merupakan separuh dari 

masyarakat manusia, dan Islam tidak pernah tergambarkan akan 

 
18 Ibid., 98. 
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mengabaikan separuh anggota masyarakatnya serta menetapkannya 

beku dan lumpuh, lantas dirampas kehidupanya, dirusak 

kebaikanya, dan tidak diberi sesuatu pun. 

Tugas perempuan yang pertama dan utama yang tidak 

diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi-generasi baru, mereka 

memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik 

maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau 

diabaikan oleh faktor material dan kultural apa pun, sebab, tidak ada 

seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum perempuan 

dalam tugas besarnya ini, yang padanyalah bergantungnya masa 

depan umat, dan denganya pula terwujud kekayaan yang paling 

besar, yaitu kekayaan yang berupa manusia (sumber daya manusia) 

Di antara aktivitas perempuan ialah memelihara rumah 

tangganya membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga 

bahagia yang tenteram damai, penuh cinta dan kasih sayang. Namun 

demikian tidak berarti bahwa perempuan bekerja di luar rumah itu 

diharamkan syara’. Karena tidak ada seorang pun yang dapat 

mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara’ yang shahih 

periwayatanya dan jelas petunjuknya. Selain itu, pada dasarnya 

segala sesuatu dan semua tindakan itu boleh sebagaimana yang 

sudah dimaklumi. 

Berdasarkan prinsip ini, maka perempuan bekerja atau 

melakukan aktivitas dibolehkan. Bahkan kadang-kadang, ia dituntut 
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dengan tuntutan sunnah atau wajib apabila ia membutuhkanya. 

Misalnya, karena ia seorang janda atau diceraikan suaminya, 

sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung 

kebutuhan ekonominya, dan dia sendiri dapat melakukan sesuatu 

usaha untuk mencukupi dirinya dan minta-minta atau menunggu 

uluran tangan orang lain. 

Menurut Yu>suf Qardawi> perempuan boleh bekerja di luar rumah 

tetapi wajib memenuhi beberapa syarat, yaitu: 

1) Hendaklah pekerjaanya itu sendiri disyariatkan. Artinya, 

pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang 

haram, seperti wanita yang bekerja untuk melayani lelaki 

bujang, atau wanita menjadi sekertaris khusu bagi seorang 

direktur yang karena alasan kegiatan mereka sering berduaan, 

atau menjadi penari yang merangsang nafsu hanya demi 

mengeruk keuntungan duniawi, atau bekerja di bar-bar untuk 

menghidangkan minu-minuman keras, atau me njadi pramugari 

di kapal terbang dengan menghidangkan minuman-minuman 

yang memabukkan, bepergian jauh tanpa disertai mahram, 

bermalam di negeri asing sendirian, atau melakukan aktivitas-

aktivitas lain yang diharamkan oleh Islam. Baik yang khusus 

untuk perempuan maupun khusus untuk laki-laki, ataupun 

keduanya. 

2) Memenuhi adab perempuan muslimah ketika keluar rumah, 
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dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak-

gerik. 

3) Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-

kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban 

terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan 

kewajiban pertama dan tugas rumahnya.19 

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Suami istri merupakan cikal bakal keluarga. Sedangkan keluarga adalah 

cikal bakal masyarakat. Bila hak dan kewajiban suami istri dijalankan secara 

teratur, keluarga pun akan teratur dan tenteram, dan bila keluarga tenteram, 

masyarakat pun akan tenteram. 

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh 

seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban 

adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.20Maka 

islam memberikan sejumlah hak dan kewajiban terhadap suami dan istri. 

Dalam hubungan suami istri di dalam rumah tangga suami mempunyai hak 

dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai 

beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. 

1. Hak Suami atas Istri 

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak 

yang harus dipenuhinya sebagai hak istri. Hak-hak suami terhadap 

 
19 Yu >suf Qardawi>, Fiqih Wanita, Segala hal Mengenai Wanita (Bandung: Jabal, 2021), 

130-133. 
20 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2007), 159. 
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istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkin perempuan 

melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah tangga dan 

masyarakat. Memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun 

rumahnya dan keluarganya. Di antara hak-hak suami terhadap istri 

adalah, sebagai berikut: 

a. Pemeliharaan 

Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan 

terhenti. Ini membutuhkan pengaturannhidup, mempertahankan 

perlindungan, dan keamann rumah tangga. Lalu menuntut perasaan 

kejiwaan khusus yang mengingatkan perasaan-perasaan dengan 

tanggung jawab atas pemeliharaan dan mengikutinya. Termasuk 

suatu yang tidak mungkin diberikan kecuali kepada sifat kelelakian 

dengan unsur-unsurnya. Karena perempuan sebagai tempat yang 

membawa janin dari laki-laki. Maka wajib bagi laki-laki untuk 

menjaganya dari segala gangguan dan penyalahgunaan. 

b. Taat Pada Selain Maksiat 

Taat pada suami selain perbuatan maksiat kepad Allah SWT 

menjadikan keluarga tenang. Sedangkan perselisihan dapat 

melahirkan permusuhan dan kebencian, menyebabkan kecelakaan 

dan merusak kasih sayang suami-istri, mengeraskan hati dan 

keduanya dan diikuti hati anak-anaknya. 

c. Mewajibkan Perempuan Untuk Menetap di Rumah 
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Kewajiban istri untuk tetap tinggal dalam rumah sebagai hak-hak 

suami kepadanya. Istri diperintahkan untuk memenuhi kebutuhanya, 

terjaga demi suaminya. Jika perempuan tidak memenuhi kewajiban 

ini dengan tanpa ridha suaminya atau udzur syar’i maka istri 

menolak dirinya untuk menerima tanggung jawab untuk keputusan 

dan utang-piutang, keputusan untuk memutus nafkah dan utang-

piutang dengan menerima dosa-dosa di akhirat. 

d. Hendaknya Tidak Berpuasa Sunnah Kecuali Dengan Izin Suami 

Termasuk hak-hak suami atas istrinya untuk tidak puasa sunnah 

tanpa seizinya, meskipun ia melakukanya dengan rasa lapar dan 

haus maka tidak akan diterima puasanya. 

e. Tidak Mengizinkan Masuk Orang yang Dibenci Suaminya 

Termasuk hak suami atas istri adalah untuk tidak memberikan izin 

masuk seorang yang dibenci oleh suaminya. Hal tersebut untuk 

mencegah berbagai kerusakan dan menjauhkan kecurigaan yang 

menjadi penyebab rusaknya rumah tangga dan terkadang berkahir 

dengan cara yang tidak diinginkan. 

f. Mengerjakan yang Disukai Suami 

Termasuk hak suami atas istrinya untuk siap bekerja dengan 

kecintaan terhadap suami dan tidak meninggalkan usaha, termasuk 

dengan apa yang dieprintahkan untuk mengajari anak-anak 

perempuan kita khususnya dalam pernikhan, yaitu sebagian 

kebiasaan laki-laki yang dilupkan perempuan untuk saling bekerja 
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sama dengan suami dengan kecintaan terhadap dirinya dan 

menambahkan kehangatan dalam rumah dan ikatan keluarga. 

g. Menepati Suami 

Menepati adalah sifat yang baik yang harus diutamakan bagi seorang 

istri dalam keindahan penampilan. Istri yang menepati serta halus 

budi pekertinya, penuh kasih sayang adalah yang diinginkan oleh 

setiap laki-laki. 

h. Bersolek bagi Laki-Laki 

Termasuk bagian perbuatan yang disukai oleh laki-laki pada 

perempuan adalah berhias diri untuknya. Pada hakikatnya bersolek 

tidak dimaksudkan ekcuali untuk suami dengan weweangian karena 

keinginan suami. Adapaun tujuan hal tersebut mendorongnya untuk 

kebersihan dan ketertiban. Ia memperoleg kesamaan perasaan dan 

pengaturan pakaian-pakian pada pandangan yang kosong dari 

pengaruh pembuatan dan pembebanan. 

i. Mencurahkan Untuk Jiwanya 

Termasuk dari hak-hak suami kepada istrinya hendaknya ia 

memberikan kelapangan waktu untuk mencurahkan jiwa dan pikiran 

suami. Jika seorang suami yang mengabdi kepadanya, ia 

memberikan waktu untuk menenangkan jiwa suami untuk beribadah 

kepada Tuhanya dengan khusyu’, tenang dan kehadiran hati. 

j. Berkabung Untuk Suami 
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Sebagian dari kewajiban perempuan dari hak-haknya. Jika suaminya 

meninggal dunia maka ia tidak berkabung melainkan lebih dari 

empat bulan sepuluh hari. Tidak memakai wewangian, dan berhias 

pada saat ini.21 

2. Hak-Hak Istri 

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: hak-

hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak 

bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam 

perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan 

sebagainya. 

a. Hak-hak Kebendaan 

1) Mahar (Maskawin), yang tercantum dalam Al-Qura’an surat 

An-Nisa ayat 24: 

َواْلُمْحَصٰنُت ِمَن النَِٰسۤاِء ِاَّلا َما َمَلَكْت اَْْيَاُنُكْم ۚ ِكٰتَب اّللِٰٰ َعَلْيُكْم ۚ 
تَ ُغْوا ِِبَْمَواِلُكْم ُّمحِْصِنْْيَ َغْْيَ ُمٰسِفِحْْيَ ۗ َواُِحلا َلُكْم ماا َورَۤاَء ٰذِلُكْم اَ  ْن تَ ب ْ

َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم ِبه ِمن ُْهنا فَٰاتُ ْوُهنا اُُجْوَرُهنا َفرِْيَضًة َۗوََّل ُجَناَح َعَلْيُكْم  
ُتْم ِبه ِمْن   َ َكاَن َعِلْيًما َحكِ  ِفْيَما تَ رَاَضي ْ ْيًما بَ ْعِد اْلَفرِْيَضةِۗ ِانا اّللٰٰ  

Artinya: Dan dihalalkan bagi kaum selain yang demikian (yaitu) 

mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini 

bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu 

nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada 

 
21 Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga (Jakarta: Amzah, 2010), 144-145. 
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mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu 

kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kaum terhadap 

sesuatu yang kamu telah saling merelakanya, sesudah 

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha 

Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.22 

Dari ayat Al-Qur’an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian 

bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada 

isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh dianggu 

oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila 

diberikan oleh isteri dengan sukarela. 

2) Nafkah. Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan 

segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, 

pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun isteri 

tergolong kaya. 

b. Hak-Hak Bukan Kebendaan 

Hak hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap 

istrinya, disimpulkan dalam perintah Q.S AN-Nisa ayat 19 agar para 

suami menggauli istri-istrinya dengan makruf dan bersabar terhadap 

hal-hal yang tidak disenangi yang terdapat pada istri. 

Menggauli isteri dengan makruf dapat mencakup: 

 

 
22 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 

176. 
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1) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang 

baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang 

agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.23 

2) Melindungi dan menjaga nama baik isteri. Suami berkewajiban 

melindungi isteri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti 

bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang 

terdapat pada isteri, namun menjadi kewajiban suami untuk tidak 

membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain. 

3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis isteri. Hajat biologis 

adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib 

memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketentraman dan 

keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor 

hajar biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini 

dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan, bahkan 

tidak jarang terjadi penyelewengan isteri disebabkan adanya 

perasaan kecewa dalam hal ini. Salah seorang sahabat Nabi 

bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan 

waktunya untuk menunaikan ibadah, diperingatkan oleh Nabi yang 

antara lain. “Istrimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi.” 

 

 
23 Desminar, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harus Diapahami Oleh Calon mempelai 

(Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Tangah),” MENARAIlmu, 12 ( 2018), 190-192. 
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E. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kitab Fiqih Wanita Yu >suf 

Qardawi> 

Syariat mewajibkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan 

istrinya yang berupa kebutuhan material seperti nafkah, pakian, tempat 

tinggal pengobatan dan sebagainya, sesuai dengan kemampuanya, atau 

seperti yang dikatakan oleh Al-Qur’an bil ma’ruf (menurut cara yang baik). 

Namun syari’at tidak pernah melupakan akan kebutuhan-kebutuhan 

spiritual. Manusia tidaklah bernama manusia kecuali dengan adanya 

kebutuhan-kebutuhan tersebut, sebagaiman kata seorang pujangga kuno” 

“maka karena jiwamu itulah engkau sebagai manusia, bukan cuma dengan 

badanmu” 

Bahkan Al-Quran menyebutkan perkawinan ini sebagai salah satu 

ayat di antara ayat-ayat Allah di alam semesta dan salah satu nikmat yang 

diberikanya kepada hamba-hambanya. Allah berfirman:  

َنُكم  َوِمْن َءايَِٰتِهۦٓ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ْن أَنُفِسُكْم أَْزوًَٰجا لَِٰتْسُكنُ ٓو۟ا إِلَي ْ َأْن َخَلَق َلُكم مِٰ
ِلَك َلَءايٍَٰت لَِٰقْوٍم يَ تَ َفكاُرونَ    ماَوداًة َوَرْْحًَة ۚ ِإنا ِِف ذَٰ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendereng 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.24 

Ayat ini menjadikan sasaran atau tujuan hidup bersuami istri ialah 

ketentraman hati, cinta dan kasih sayang antara keduanya, yang semua ini 

 
24 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, 572. 
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merupakan aspek kejiwaan, bukan material. Tidak ada artinya kehidupan 

bersuami istri ang sunyi dari aspek-aspek maknawi ini, sehingga badan 

berdekatan tapi ruh berjauhan. 

Islam tidak memungkiri kebebasan diri perempuan setelah mereka 

menikah. Akan tetapi dalam rumah tangga istri tetap mempunyai hak dan 

kewajiban untuk merawat anak-anaknya, membesarkanya dengan baik, 

menanamkan kebaikan-kebaikan dan membuat mereka mematuhi perintah 

dan larangan Allah, mendorong mereka membela kebenaran, jangan 

melarang mereka berjihad di jalan Allah. Hal itu sering dilakukan karena 

perasaan keibuan dalam hatinya. 

Hak istri dan kewajiban suami dalam hal ini ialah memberi nafkah, 

pakaian dan tempat tinggal dan juga membutuhkan perkataan, wajah yang 

ceria, senyum yang manis, sentuhan yang lembut, ciuman mesra, pergaulan 

yang penuh kasih sayang dan belaian yang lembut yang menyenangkan hati 

dan menghilangkan kegundahan. Imam Al-Ghazali mengemukakan 

sejumlah hak suami istri dan adab pergaulan di antara mereka yang 

kehidupan berkerluarga tidak akan dapat harmonis tanpa semua itu, di antara 

adab-adab yang diturunkan oleh Al-Quran dan sunnah itu ialah berakhlak 

yang baik terhadapnya dan sabar dalam menghadapi godaanya.25 

 

 

 

 
25 Yu>suf >, Fiqih Wanita, 45-50. 
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F. Pendidikan Anak dalam Keluarga 

1. Pengertian Anak dalam Keluarga 

Pendidikan adalah suatu upaya maksimal seseorang atau kelompok 

dalam mempersiapkan anak didik agar bisa hidup sempurnah, bahagia, 

cinta tanah air, fisik yang kuat, akhlak yang sempurna, lurus dalam 

berpikir, berperasaan yang halus, terampil dalam bekerja, saling 

menolong dengan sesama, dapat menggunakan pikiranya dengan baik 

melalui lisan maupun tulisan, dan mampu hidup mandiri.26 

Pengertian anak menurut istilah Hukum Islam adalah keterunan 

kedua yang masih kecil. Sifat kecil kalau dihubungkan dengan 

perwalian hak milik dan larangan bertindak sendiri, sebenarnya ada dua 

tingkatan yaitu: 

a. Kecil dan belum mumayiz dalam hal ini anak itu sama sekali tidak 

memiliki kemampuan untuk bertindak. Jadi, tidak sah kalau 

misalnya ia membeli apa-apa atau memberikan apa-apa kepada 

orang lain. Kata-katanya sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai 

pegangan, jadi segala-galanya berada di tangan wali. 

b. Kecil tapi sudah mumayiz, dalam hal ini si kecil ini kurang 

kemampuanya untuk bertindak, namun sudah punya kemampuan, 

oleh sebab itu kata-katanya sudah dapat dijadikan pegangan dan 

 
26 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam (Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 

2017), 3. 
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sudah sah kalau ia membeli atau menjual atau memberikan apa-apa 

kepada orang lain.27 

Istilah pendidikan anak dalam keluarga, secara etimologi para pakar 

menaruh perhatian besar untuk menerangkanya. Pendidikan anak adalah 

badan atau organisasi termasuk organisasi yang paling kecil sekalipun 

yaitu organisasi rumah tangga yang bertujuan melakukan usaha 

pendidikan bagi anak-anak. Dalam hal ini pendidikan anak langsung 

diatngani oleh pihak keluarga yang bersangkutan dan pendidik yang 

paling berkompeten adalah orang tua si anak jika tidak ada udzur. Udzur 

dalam hal ini adalah bisa berupa sakit yang parah ataupun karena 

meninggal dunia sehingga hak pengasuhan berpindah pada kerabat 

terdekat. Namun tidak diperkenankan pada non muslim dalam 

pengasuhanya atau lembaga pendidikan anak pada sekolah agama selain 

Islam, karena dapat membuka pintu kekafiran bagi anak.28 

Keluarga merupakan lapangan pendidikan yang pertama, dan 

pendidikanya adalah kedua orang tua bagi ank-anaknya. Orang tua 

sebagai pendidik kodrati, karena secara kodrat ibu dan bapak diberikan 

oleh Tuhan berupa naluri sebagai orang tua. Maka pendidikan keluarga 

merupakan pendidikan alamiah yang melekat pada setia rumah tangga. 

Institusi keluarga merupakan lingkungan pertama yang dijumpai anak 

 
27 Zakariya Ahmad Al-Barry, Al-Ahkamul Aulad, terj. Chadidjah Nasution (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1997), 113. 
28 M. Thalib, Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak (Bandung: Irsyad 

Baitussalam, 1996), 118. 
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dan yang mula-mula memberikan pengaruh yang mendalam serta 

memegang peranan utama dalam proses perkembangan anak.29 

Jadi pendidikan anak dalam keluarga dapat diartikan sebagai usaha 

dan upaya orang tua dalam memberikan bimbingan, pengarahan, 

pembinaan dan pembentukan kepribadian anak serta memberikan bekal 

pengetahuan terhadap anak agar dapat lebih mandiri dalam 

menyesuaikan diri pada setiap realitas pendidikan yang dihadapinya 

kelak. Memang dalam hal ini tidak mudah, tapi dengan kesabaran dan 

perhatian khusus tentu hal ini akan tercipta dengan mudah dan menjadi 

kebiasaan tersendiri pada sebuah keluarga yang mandiri dan 

memperhatikan perkembangan anak. 

2. Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak 

Dalam keluarga bapak sebagai pemimpin keluarga (rumah tangga) 

dan pemberi nafkah, sedangkan ibu mengurus rumah tangga, 

memelihara dan pemberi nafkah, sedangkan ibu mengurus rumah 

tangga, memelihara dan mendidik anak. Orang tua memiliki kedudukan 

yang istimewa di mata nak-anaknya. Orang tua memiliki tanggung 

jawab yang besar untuk mempersiapkan dan mewujudkan kecerahan 

hidup masa depan anak, maka mereka dituntut untuk berperan aktif.30 

Secara rinci peran sebuah keluarga dalam pendidikan anak adalah 

untuk dapat menciptakan keturunan yang baik dan membesarkan anak. 

 
29 Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 218. 
30 Baqir Yusuf Barnawi, Pembinaan Kehidupan Beragama Islam pada Anak (Semarang: 

Toha Putra, 1993), 16. 
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Dapat memberikan kasih sayang, dukungan dan keakraban. Untuk 

mengembangkan kepribadian, mengatur pembagian tugas, 

menanamkan kewajiban, hak dan tanggung jawab. Lalu untuk 

meneruskan atau mengajarkan adat istiadat, kebudayaan, agama, sistem 

moral kepada anak selaku generasi penerus dari sebuah keluarga.31  

Keluarga adalah salah satu elemen pokok pembangunan entitas-

entitas pendidikan, menciptakan proses-proses naturalisasi sosial, 

membentuk kepribadian, serta memberi berbagai baik pada anak-anak 

yang akan terus menerus bertahan selamanya. Dengan kata lain keluarga 

merupakan benih awal penyusunan kematangan individu dan struktur 

kepribadian manusia. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam 

kehidupan manusia seabgai makhluk sosial dan merupakan unit pertama 

dalam masyarakat. Dalam keluarga pulalah proses sosialisasi dan 

perkembangan individu mulai terbentuk.32 

3. Materi Pendidikan Anak dalam Keluarga 

a. Pendidikan Aqidah 

Aqidah merupakan materi pertama yang harus diberikan kepada 

anak dalam rangka merealisasikan pendidikan dalam sebuah 

keluarga yang agamis. Materi ini mencapai enam aspek, yaitu: Iman 

kepada Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari akhri dan kepada 

ketentuan yang telah dikehendaki Allah. Iman lebih awal harus 

 
31 Singgih D. Gunarsa dan Yulia D. Gunarsa, Psikologi Anak, Remaja, dan Keluarga 

(Jakarta: PT Gunung Mulia, 1995), 30. 
32 Ramayulis Tuanku Khatib, Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2001), 1. 
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sudah sitanamkan pada diri anak sejak masa pertumbuhanya. Hal ini 

penting agar pertumbuhan dan perkembanganya selalu berada di 

bawah kendali iman yang telah dimilikinya. Dengan terbentuknya 

aqidah pada anak usia dini, akan lebih mempermudah masuknya 

ingatan-ingatan yang agamis yang dilakukan secara nyata oleh kuda 

orangtuanya.33 

b. Pendidikan Ibadah 

Ibadah merupakan materi kedua yang harus diberikan kepada 

anak. Pendidikan ibadah merupakan tindak lanjut dari pendidikan 

aqidah. Hubungan antara aqidah dan ibadah merupakan suatu yang 

saling tergantung. Bentuk ibadah yang dilakukan oleh anak 

merupakan cermin dari aqidah yang dimilikinya. 

Masa kecil bukanlah masa pembebanan atau pemberian 

kewajiban, tetapi merupakan masa pembelajaran dan persiapan 

latihan dan pembiasaan, sehingga pada saat anak memasuki usia 

dewasa, mereka dapat melakukan dengan penuh kesadaran dan 

keikhlasan sebab sebelumnya mereka telah terbiasa melakukan 

ibadah tersebut.34 

Pendidkan dalam ibadah bagi anak ini terbagi dalam lima dasar 

pembinaan yang meliputi pembinaan shalat, puasa, ibadah haji, 

zakat, dan lain-lainya. 

 
33 M. Nur Abdullah Hafid, Mendidik Anak Bersama Rasulullah (Bandung: Al Bayan, 

1998), 109. 
34 Ibid., 151. 
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c. Pendidikan Akhlak 

Akhlak berasal dari bahasa Arab khuluqu yang dapat diartikan 

dengan kebiasan, perangai dan tabiat. Al-Ghazali menyatakan 

bahwa akhlah adalah sifat yang sudah ada dalam jiwa yang 

mendorong lahirnya suatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan 

fikiran terlebih dahulu. 

Akhlak sangat berbeda dengan perangai atau tabiat yang emang 

sudah ada pada masing-masing orang yang biasa disebut dengan 

watak, yang memang sudah ada dan tak dapat diubah. Sedangkan 

akhlak adalah perangai atau sikap yang dapat dibina dan diciptakan 

dalam diri masing-masing pribdi, sehingga dapat dirubah melalui 

proses pendidikan.35 Oleh karena itu pendidikan akhlah sangat perlu 

bagi anak, agar anak mempunyai akhlak yang baik. 

d. Pendidikan Jasmani 

Pada saat dilahirkan, fisik anak dalam keadaan sangat lemah. 

Akan tetapi seiring dengan bertambahnya usia anak, maka fisiknya 

secara berangsung-angsur tumbuh besar dan kuat. Agar supaya 

pertumbuhan tersebut dapat berjalan dengan baik dan terarah, maka 

jasmani anak perlu dilatih dengan hal-hal yang mendukung 

pertumbuhanya tersebut. 

Pendidikan jasmani disini tidak hanya dimaksudkan untuk 

membentuk tubuh semata, tetapi menyangkut juga potensi yang 

 
35 Ibid. 
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dimiliki oleh jasmani yang dapat dimanifestasikan dalam perilaku 

sehari-hari. Kebutuhan jasmani yang bersifat material memang 

harus diperhatikan dan diusahakan agar dapat dipenuhi semaksimal 

mungkin. Akan teteapi potensi yang ada dalam tubuh anak juga 

harus dapat perhatian dengan sungguh0sungguh pula dengan 

demikian materi pendidikan jasmani yang diberikan kepada anak 

harus dapat perhatian dengan sungguh-sungguh pula dengan 

demikian materi pendidikan jasmani yang diberikan kepada anak 

harus dapat mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan 

psikis anak secara terpadu.36 

e. Pendidikan Akal 

Akal merupakan posisi yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Akal bukanlah barang jadi yang dibawa oleh anak sejak 

lahir. Akal masih merupakan potensi yang akan berkembang secara 

bertahap, mengikuti perkembangan anak. Oleh karena itu akal perlu 

dididik dengan sebaik-baiknya. Pendidikan akal harus diarahkan 

untuk mengembangkan kemampuan akal anak seluas-luasnya. Arah 

ini penting agar anak mengerti dan memahami kekuasaan Allah 

SWT. Melalui penelitian terhadap fakta alam yang ada di sekitarnya, 

untuk itu materi pendidikan akal yang diberikan kepada anak harus 

 
36 Muhlisin, Pendidikan Berbasis Keluarga Studi Tentang Pendidikan Luqman Hakim, 

Tesis (Semarang: IAIN Walisongo, 2002), 17.  
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disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan dan kemampuan 

akal anak. 

4. Tujuan Pendidikan Anak dalam Keluarga 

Dalam membahas tujuan pendidikan anak, tentu tidak dapat lepas 

dari tujuan pendidikan Islam yaitu untuk mencapai tujuan hidup muslim. 

Sebagaimana ungkapan Chabib Thoha bahwa tujuan pendidikan, secara 

umum adalah untuk mencapai tujuan hidup muslim, yakni 

menumbuhkan kesadaran manusia sebagai mekhluk Allah SWT. Agar 

mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak 

mulia dan beribadah kepada-Nya.37 

Pendapat senada juga dikatakan oleh Heri Noer Aly dan Munzier 

tentang tujuan pendidikan Islam dan mengkategorikanya menjadi tujuan 

umum dan tujuan khusus. Secara umum tujuan pendidikan Islam adalah 

berusaha mendidik individu mukmin agar tunduk, bertakwa, dan 

beribadah dengan baik kepada Allah, sehingga memperoleh 

kebahagiaan di dunia dan akhirat.38 Dari tujuan umum tersebut, 

kemudian mereka membagi menjadi tiga tujuan khusus, yaitu: 

a. Mendidik individu yang saleh dengan memperhatikan dimensi 

perkembangan, meliputi ruhaniah, emosional, sosial, intelektual dan 

fisik. 

 
37 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 

100. 
38 Heri Noer Aly dan Munzier, Watak Pendidikan Islam (Jakarta: Friska Agung Insani, 

2000), 142. 
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b. Mendidik anggota kelompok sosial yang saleh, baik dalam keluarga, 

maupun masyarakat muslim. 

c. Mendidik manusia yang saleh bagi masyarakat. 

Sehingga, dari tujuan-tujuan tersebut, diharapkan proses 

pendidikan dapat menciptakan manusia yang bertakwa kepada Allah. 

Karena ketakwaan merupakan sumber kebahagiaan di duni dan kahirat. 

Dengan pendidikan Islam, kedamaian hidup di dunia (bermasyarakat 

dan bernegara) dapat terjalin dengan baik, sehingga membawa 

kebahagiaan akhirat. 

5. Metode Pendidikan Anak dalam Keluarga 

Dalam mempengaruhi proses sosialisasi menuju perkembangan 

kepribadian anak yang mendapatkan pendidikan, ada beberapa metode 

yang dapat dipergunakan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya. 

Di antara metode yang harus diterapkan dalam mendidik anak dalam 

keluarga adalah: 

a. Pendidikan dengan Keteladanan 

Pendidikan dengan teladan berarti pendidikan dengan memberi 

contoh, baik berupa tingkah laku, sifat cara berpikir, dan 

sebagainya.39 Dalam hal belajar, anak didik umumnya lebih mudah 

menangkap yang kongkrit bila dibanding dengan yang abstrak. 

Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari sejumlah 

metode palinh tepat dan efektif dalam mempersiapkan dan 

 
39 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 1999), 178. 
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membentuk anak didik secara moral, spiritual dan sosial. Sebab, 

seorang pendidik merupakan contoh ideal dalam pandangan anak, 

yang tingkah laku dan sopan santunya akan ditiru. Disadari atau 

tidak, bahkan dalam bentuk ucapan, perbuatan, hal yang bersifat 

material, inderawi maupun spiritual.  

Dalam praktek pendidikan dan pengajaran, metode ini 

dilaksanakan dalam dua cara, yaitu cara langsung dan cara tidak 

langsung. Secara langsung adalah orangtua sebagai pendidik harus 

benar-benar menjadikan dirinya sebagai contoh teladan yang baik 

terhadap anak. Sedangkan secara tidak langsung adalah melalui 

kisah ini diharapkan anak akan menjadi tokoh-tokoh yang 

diinginkan dan sebagai uswatun hasanah. 

b. Pendidikan dengan Pembiasaan 

Dalam syariat Islam, bahwa anak diciptakan dengan fitrah 

tauhid yang murni. Agama yang lurus dan iman kepada Allah, tetapi 

hal tersebut tidak akan muncul tanpa melalui pendidikan yang baik 

dan tepat. Dari sini peranan pembiasaan, pengajaran dan pendidikan 

dalam perkembangan anak akan menemukan tauhid yang murni 

serta keutamaan budi pekerti yang baik.40 

Membiasakan artinya membuat anak menjadi terbiasa akan 

sikap dan perbuatan yang kita kehendaki, hal demikian dikarenakan 

 
40 Abdullah Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam (Semarang: As Syifa, 

1990), 42. 



 

61 
 

adanya pengulangan-pengulangan sikap atau perbuatan tersebut 

akan tertanam mendarah daging sehingga seakan-akan merupakan 

pembawaan.41 

c. Pendidikan dengan Nasehat 

Ada tiga waktu tepat untuk dapat memberikan nasehat pada 

anak-anak yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada 

umatnya dalam mendidik anak, yakni waktu dalam perjalanan, 

waktu makan dan waktu anak sedang sakit. 

Dalam memberikan nasehat sebagai orang tua harus dengan 

bijak dan jangan sampai lalai. Lalai yang dimaksud adalah tidak bisa 

memberikan nasehat secara bijak, adil dan proporsional. Jika anak 

sudah diberi pengertian dan nasehat secara baik dan bijak oleh orang 

tua, akan tetapi teap bersikeras hati dan tetap pada pendirianya dan 

merugikan orang lain, maka orang tua terpaksa melakukan teguran 

keras dan bahkan memberikan hukuman, namun hukum yang 

mendidik.42 

d. Pendidikan dengan Perintah dan Larangan 

Perintah dan larangan dapat pula dilakukan asal dalam batas 

kewajaran terutama dalam melaksanakan ibadah dan akhlak yang 

terpuji. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan mana itu 

 
41 R.I. Suhartin C, Cara Mendidik Anak dalam Keluarga Masa Kini (Jakarta: PT Bhratara 

Karya Aksara, 1999), 104. 
42 M. Arif Hakim, Mendidik Anak Secara Bijak (Panduan Keluarga Muslim Modern) 

(Bandung: Marja’, 2002), 25. 
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perintah yang harus dilakukan dan mana larangan yang harus 

ditinggalkan kepada anak. 

e. Pendidikan dengan Perhatian 

Pendidikan dengan perhatian adalah sebuah cara dengan 

mencurahkan, memperhatikan dan senantiasa mengikuti 

perkembangan anak dalam pembinaan akidah dan moral, spiritual 

dan sosial, di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan 

jasmani dan daya hasil ilmiyahnya.43 

f. Pendidikan Melalui Pemberian Pujian dan Hukuman 

Dalam sebuah pujian terdapat satu kekuatan yang dapat 

mendorong anak untuk melakukan kebaikan, karena dengan pujian, 

anak merasakan bahwa perbuatan baik yang telah ia lakukan, 

membuatnya semakin dihormati dan disayang orang lain terutama 

oleh orang tuanya sendiri.44 

Selain menggunakan pujian dalam mendidik anak juga 

menggunakan hukuman. Hukuman merupakan cara terakhir oleh 

pendidik manakala anak menyimpang dari jalan yang semestinya 

atau melanggar batasan kebebasanya. Sebagian pakar pendidikan 

berpendapat bahwa hukuman tidak diperlukan dalam pendidikan, 

tetapi mayoritas mereka tetap menyuruh memberikan hukuman 

sebagai sarana sosial masyarakat dan menjamin terciptanya 

 
43 Abdullah, Pedoman Pendidikan, 123. 
44 Nur, Mendidik Anak, 312. 
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kehidupan yang baik baginya pada masa mendatang. Anak yang 

meremehkan batasan kebebasan dan kewajibanya serta 

mengabaikan pemberian hukuman kepadanya justru menyeretnya 

pada kerusakan. Tetapi tekanan yang terlalu kaku terhadap anak juga 

bisa membuatnya membangkang dan anarkis.45 

Oleh karena itu, menurut fauzil Adhim di dalam memberikan 

hukuman harus diperhatikan beberapa hal di antaranya, usia 

mencukupi, memperhatikan jenis kesalahan, hindari sedapat 

mungkin kesalahan, hindari perkara yang merugikan, pukulan tidak 

menyakitkan, tidak menyertai dengan ucapan buruk dan jangan 

menampar muka.46 Bila hal ini dapat dilakukan maka proses 

pendidikan akan berjalan sesuai harapan. 

 

 
45 Haya Binti Mubarok Al-Barik, Ensiklopedi Wanita Muslimah (jakarta: Darul Falah, 

2006), 264. 
46 M. Fauzil Adhim, Bersikap terhadap Anak Pengaruh Perilaku Orang Tua terhadap 

Kenakalan Anak cet II (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1997), 102. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PERAN GANDA PEREMPUAN KARIR DI DESA 

BABADAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO 

A. Gambaran Umum Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo 

1. Letak Geografis Desa Babadan  

Desa Babadan adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Babadan, 

Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Desa Babadan 

sebelah utara berbatasan dengan Desa Purwosari, Kecamatan Babadan. 

Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan 

Ponorogo. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngrupit, Kecamatan 

Jenangan. Dan sebelah barat berbetasan dengan Desa Pondok, Kecamatan 

Babadan.1 

Desa Babadan terdiri dari 5 Dusun, 4 Rukun Warga (RW), dan 9 Rukun 

tetangga (RT). Dengan luas wilayah seluruhnya 390,07 Ha. Adapun 

rincianya sebagai berikut: 

a. Luas tanah sawah     : 266,82 Ha 

b. Luas tanah kering     : 76,00 Ha 

c. Luas tanah basah     : 0,00 Ha 

d. Luas tanah perkebunan    : 15,15 Ha 

e. Luas fasilitas umum    : 32,10 Ha 

f. Luas tanah hutan     : 0,00 Ha 

 
1 Format Isian Data Potensi Desa Babadan Tahun 2020. 
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2. Demografis Desa Babadan  

Jumlah penduduk total Desa Babadan sebanyak 5.107 jiwa terdiri dari 

2.438 laki-laki dan 2.669 perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga 

sebanyak 1.626 KK.2 

Tabel 1 

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah 

0-5 Tahun  217 orang 

6-10 Tahun 336 orang 

11-15 Tahun 339 orang 

16-20 Tahun 313 orang 

21-25 Tahun 284 orang 

26-30 Tahun 316 orang 

31-35 Tahun 416 orang 

36-40 Tahun 496 orang 

41-45 Tahun 427 orang 

46-50 Tahun 459 orang 

51-55 Tahun 321 orang 

56-60 Tahun 294 orang 

61-65 Tahun 244 orang 

65-70 Tahun 165 orang 

71 Tahun ke atas 338 orang 

Sumber : Format Isian Data Potensi Desa Babadan Tahun 2020. 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwasanya jumlah penduduk yang 

paling banyak di Desa Babadan adalah 36 sampai 40 tahun. Usia produktif 

berdasarkan data potensi sumber daya manusia di Desa Babadan adalah usia 

 
2 Format Isian Data Perkembangan Desa Babadan Tahun 2020.  
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18 sampai 56 tahun. Sedangkan penduduk yang berusia 18 sampai 56 tahun 

ada sekitar 1405 orang laki-laki dan 1586 orang perempuan yang bekerja.3 

Adapun fasilitas yang ada di Desa Babadan antara lain : 

Tabel 2 

Tabel Fasilitas Sarana Pendidikan di Desa Babadan 

No Fasilitas Jumlah 

1 Play Group 1 

2 TK 2 

3 SD 3 

4 SMP 1 

Jumlah 7  

Sumber : Format Isian Data Potensi Desa Babadan Tahun 2020. 

3. Kehidupan Sosial dan Keagamaan 

Masyarakat Desa Babadan  

Masyarakat Desa Babadan memiliki bermacam-macam mata 

pencaharian, diantaranya dapat dilihat dalam tabel di bawah. 

Tabel 3 

Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Desa Babadan  

No Jenis pekerjaan  Laki-laki Wanita 

1 Petani 900 orang 0 orang 

2 Buruh Tani 2.337 orang 0 orang 

3 Pegawai Negeri Sipil 55 orang 9 orang 

4 Peternak 674 orang 0 orang 

5 Bidan Swasta 0 orang 4 orang 

 
3 Format Isian Data Potensi Desa Babadan Tahun 2020. 
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6 Purnawirawan/Pensiunan 25 orang 5 orang 

7 Perangkat Desa 13 orang 0 orang 

8 Pengrajin Industri Rumah Tangga 

Lainya 

4 orang 27 orang 

Jumlah Total 4.008 orang 45 orang 

Sumber : Format Isian Data Potensi Desa Babadan Tahun 2020. 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Babadan paling 

banyak bekerja sebagai buruh tani. Hal ini dapat disebabkan karena 

banyaknya sawah dan ladang di Desa Babadan dan sekitarnya. Tabel diatas 

juga menunjukkan bahwa selain laki-laki, perempuan juga ikut bekerja 

dalam segala sektor sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya. 

Adapun organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di Desa Babadan 

antara lain, Karang Taruna, Kelompok Tani, PKK, BUMDES 

Mayoritas masyarakat Desa Babadan memeluk agama islam, hal ini 

ditunjukkan oleh data register jumlah penduduk berdasarkan agama yang 

dianut di Desa Babadan jumlah penduduk yang menganut agama islam 

5.029 orang, sedangkan katholik 18 orang.4 

Masyarakat Desa Babadan memiliki kepedulian atau kesadaran yang 

tinggi akan peran dan pentingnya agama. Hal ini ditunjukkan dengan 

banyaknya fasilitas atau sarana peribadatan yang ada di Desa Babadan, 

seperti yang tertera dalam tabel berikut ini: 

 

 

 
4 Format Isian Data Potensi Desa Babadan Tahun 2020. 
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Tabel 4 

Tabel Fasilitas Sarana Peribadatan di Desa Babadan 

No Fasilitas  Jumlah 

1 Masjid 8 

2 Mushola 29 

3 Gereja 0 

4 Pura 0 

5 Vihara/Klenteng 0 

Jumlah 14 

Sumber : Format Isian Data Potensi Data Babadan Tahun 2020 

Selain itu di Desa Babadan juga terdapat banyak aktivitas keagamaan 

seperti sholat berjamaah di tiap masjid dan mushola. Pengajian (yasinan) 

rutin yang di selenggarakan oleh masing-masing lingkungan, dan madrasah 

diniyah. 

B. Profil Informan-Informan yang Melakukan Peran Ganda Perempuan 

Karir di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

Berikut peneliti akan memaparkan secara rinci profil dari kelima informan 

yang telah diwawancarai di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. Berikut adalah daftar informam yang sudah di wawancarai : 

 

1. Ibu Yunti Munasaroh 

Ibu Yunti Munasaroh beliau berusia 48 tahun sedangkan suaminya 

yang bernama bapak Eko Juprianto yang berusia 45 tahun, keluarga ibu 
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Yunti Munasaroh merupakan keluarga yang bisa di bilang cukup mampu 

di Desa Babadan, pekerjaan bapak Eko Juprianto adalah sebagai sales 

makanan ringan dan tembakau, sedangkan ibu Yunti Munasaroh sebagai 

penjual krupuk rambak di rumah.5 

2. Ibu Nurul Afifah 

Ibu Nurul Afifah beliau berusia 40 tahun sedangkan suaminya yang 

bernama bapak Suyono berusia 43 tahun, keluarga ibu Nurul Afifah 

merupakan keluarga yang bisa di bilang cukup mampu di Desa Babadan, 

pekerjaan bapak Suyono adalah sebagai kuli bangunan dan petani, namun 

sawah yang dia tanami hanya sawah sewaan bukan sawah dia sendiri, 

sedangkan ibu Nurul Afifah sebagai penjual sayur keliling.6 

3. Ibu Munawaroh 

Ibu Munawaroh beliau berusia 35 tahun sedangkan suaminya yang 

bernama bapak Elka Syahputra berusia 30 tahun, keluarga Ibu Munawaroh 

merupakan keluarga yang bisa di bilang cukup mampu di Desa Babadan, 

bapak Elka Syahputra mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta di 

salah satu Mall di Ponorogo yaitu Ponorogo Permai (poper), sedangkan ibu 

Munawaroh bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik rokok PT 

Chandra.7 

4. Ibu Lestari 

Ibu Lestari beliau berusia 37 tahun sedangkan suaminya yang 

 
5 Yunti Munasaroh dan Eko Juprianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Agustus 2021. 
6 Nurul Afifah dan Suyono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Agustus 2021. 
7 Munawaroh dan Elka Syahputra, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Agustus 2021. 
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bernama bapak Sujito berusia 40 tahun, keluarga ibu Lestari merupakan 

keluarga yang bisa di bilang cukup kekurangan di Desa Babadan, bapak 

Sujito mempunyai pekerjaan serabutan atau bisa di bilang jika ada yang 

membutuhkan jasa tenaganya maka dia baru bisa mendapatkan uang, 

sedangkan ibu Tari mempunyai usaha kecil-kecilan tempe kripik dirumah.8 

5. Ibu Wulandari 

Ibu Wulandari beliau berusia 53 tahun sedangkan suaminya yang 

bernama bapak Ahmad Nasyori berusia 57 tahun, keluarga ibu Wulandari 

merupakan keluarga yang mampu di Desa Babadan, bapak Ahmad Nasyori 

merupakan pensiunan guru sukuan dari salah satu SMP di Ponorogo, 

sedangkan ibu Wulandari mempunyai pekerjaan sebagai perangkat Desa di 

Kelurahan Cokromenggalan.9 

C. Peran Ganda Perempuan Karir Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga 

di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

Dalam prakteknya pelaksanaan istri menjalani peran ganda perempuan 

karir adalah hal lumrah yang sering terjadi di Desa Babadan, di karenakan 

beberapa alasan, yakni:  

1. Menjalani Peran Ganda Perempuan Karir Karena Kasihan  jika tidak 

Membantu Mencari Nafkah 

 Mereka yang merasa kasihan jika hanya suaminya saja yang mencari 

nafkah akan turut serta membantu suaminya mencari nafkah untuk 

 
8 Lestari dan Sujito, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Agustus 2021. 
9 Wulandari dan Ahmad Nasyori, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Agustus 2021. 
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meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Nurul Afifah salah satu perempuan karir di Desa 

Babadan, 

Saya merasa kasihan jika hanya menggantungkan biaya rumah tangga 

kepada suami saya yang hanya bekerja sebagai kuli banguna dan 

petani, maka saya berinisiatif untuk membantu suami saya dengan 

bekerja lewat usaha saya menjadi penjual sayur keliling, karena 

menurut saya daripada menganggur dirumah lebih baik bekerja 

sebagai penjual sayur keliling, hasilnya lumayan buat kebutuhan 

rumah tangga dan untuk membayar sekolah anak-anak.10 

 

Nurul Afifah merasa kasihan jika hanya suaminya saja yang mencari 

nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarganya. Hal sama juga diungkapkan 

oleh Yunti Munasaroh salah satu perempuan karir di Desa Babadan juga, 

Saya merasa kasihan jika hanya mengandalkan penghasilan dari 

suami saya saja, karena kebutuhan rumah tangga zaman sekarang 

semakin banyak, apalagi anak-anak saya sudah besar besar yang 

membutuhkan biaya sekolah yang lebih banyak, makanya saya 

berinisiatif membuat usaha krupuk rambak di rumah yang nantinya 

akan menjadi tambahan barang-barang yang dijual suami saya 

kepasar, dan hasilnya bisa menjadi tambahan penghasilan, kalau bisa 

hasilnya untuk memperbaiki rumah ataupun untuk ditabung buat nanti 

masa hari tua biar tidak membebankan hidup saya kepada anak-

anak.11 

 

Yunti Munasaroh merasah kasihan jika hanya mengandalkan suaminya 

saja yang mencar nafkah lalu dirinya dia membuat usaha krupuk rambak 

untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin mahal 

zaman sekarang ini. 

2. Menjalani Peran Ganda Perempuan Karir Karena Sudah Mendapatkan 

Ketrampilan Dari Orangtuanya 

 
10 Nurul Afifah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Agustus 2021. 
11 Yunti Munasaroh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Agustus 2021. 
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Ada yang menjalani peran ganda perempuan karir tersebut karena 

dirinya sudah mendapatkan ketrampilan usaha tersebut dari orangtuanya, 

seperti yang diungkapkan oleh Lestari, “Suami saya hanya bekerja 

serabutan dan mendapatkan uangnya juga tidak menentu, jadi saya 

berinisiatif membuat usaha tempe kripik yang ketrampilanya saya dapatkan 

dari ibu saya, karena hasilnya bisa buat kebutuhan keluarga dan membantu 

membiayai anak-anak sekolah”.12 

Selain karena sudah memeliki ketrampilan tersebut dari orangtuanya, 

Lestari juga menjalani peran ganda ini karena tuntutan ekonomi yang 

suaminya tidak bisa memenuhinya dengan baik. 

3. Menjalani Peran Ganda Perempuan Karir Karena Sudah Bekerja Sebelum 

Menikah 

Ada juga yang menjalani peran ganda perempuan karir karena mereka 

sudah bekerja sejak sebelum mereka menikah, seperti yang diungkapkan 

oleh Munawaroh, 

Saya dengan suami saya sama sama bekerja sebagai karyawan swasta, 

suami saya bekerja di Ponorogo Permai (poper) dan saya bekerja di 

Pabrik rokok PT Chandra, dan hasil gajian saya dan suami saya yang 

memegang adalah saya, menurut saya walaupun kepala rumah tangga 

itu adalah suami saya, tetapi saya akan tetap bekerja, karena saya 

sudah bekerja di pabirik rokok tersebut sejak sebelum saya menikah 

dengan suami saya, selain itu juga jika hanya mengandalkan hasil 

gajian dari suami saya akan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan 

rumah tangga dan untuk membayar sekolah anak -anak saya.13 

 

Munawaroh menjalani peran ganda perempuan akrir karena tuntutan 

 
12 Lestari, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Agustus 2021. 
13 Munawaroh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Agustus 2021. 
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ekonomi dan sebelum menikah memang sudah bekerja di PT Chandra, 

sedangankan ada ungkapan lain dari Wulandari yang menjalani peran ganda 

perempuan karir sama seperti itu,   

Saya bekerja di Kelurahan Cokromenggalan itu sudah dari saya masih 

gadis atau belum menikah, dan saya juga sudah terbiasa dalam duni 

pekerjaan dan ibu rumah tangga, dan saya juga merasa kasihan jika 

saya tidak turut membantu suami saya bekerja, karena suami saya 

sudah pensiun dari pekerjaanya yang dulu guru di salah satu SMP di 

Ponorogo, dan sekarang suami saya berternak burung puyuh kecil-

kecilan di rumah.14 

 

Wulandari menjalani peran ganda perempuan karir karena memang 

dirinya sudah bekerja sejak dia sebelum menikah jadi dia meneruskan 

pekerjaanya itu sampai sekarang di saat dia sudah menikah, dan juga untuk 

membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 

Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa peran ganda 

perempuan karir dalam memenuhi ekonomi keluarga, meliputi: menjalani 

peran ganda perempuan karir karena kasihan jika tidak membantu mencari 

nafkah suaminya, menjalani peran ganda perempuan karir karena sudah 

mendapatkan ketrampilan dari orangtuanya, menjalani peran ganda 

perempuan karir karena sudah bekerja sejak sebelum menikah. 

D. Peran Ganda Perempuan Karir Dalam Mendidik Anak di Desa Babadan 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

Peran ganda perempuan karir dalam hal bekerja dan mendidik anak 

tentunya berpengaruh dalam hal kedekatan sang ibu kepada anak-anak 

mereka, bahkan juga akan berpengaruh terhadap hubungan antara suami dan 

 
14 Wulandari, Hasil Wawancara, Ponorogo 24 Agustus 2021. 
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istri 

Disini peneliti akan memaparkan beberapa bentuk perilaku bimbingan 

perempuan karir dalam mendidik anak-anak mereka. Yakni: 

1. Pemantauan dan larangan 

Pemantauan dan larangan adalah upaya orangtua untuk mengatur 

dan mengelola perilaku anak seperti memegang kendali membuat 

tuntutan yang yang sesuai dengan usia anak dan memantau perilaku 

anak agar anak menjadi lebih baik. Seperti yang di kemukakan oleh 

Yunti Munasaroh, “biasanya saya memantau anak-anak saya itu dengan 

cara saya ajak berbicara ketika mereka membantu saya dalam proses 

membungkus krupuk rambak, saya bertanya-tanya kepada mereka, dan 

jika saya kurang pas dengan jawaban mereka maka saya akan 

memberikan penuturan atau solusi yang baik dan yang bisa dikelola 

sendiri oleh mereka”.15 

Hal senada juga disampaikan oleh Lestari yang memantau anaknya 

dengan cara berkomunikasi dengan anaknya, “saya biasanya jika 

memantau anak itu dengan cara memerhatikan keseharian dia di sela-

sela saya mengemas tempe kripik atau di saat mereka membantu saya, 

karena pada saat itu saya bisa berkomunikasi dengan mereka”.16 

Hal serupa juga di sampaikan oleh Nurul Afifah yang memantau 

anaknya dengan cara berkomunkasi juga, “saya memantau anak-anak 

 
15 Yunti Munasaroh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Agustus 2021. 
16 Lestari, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Agustus 2021. 
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saya itu ketika malam hari di saat saya sudah selesai dari jualan, karena 

seharian penuh saya bekerja dan biasanya yang mengantar sekolah 

ataupun les itu bapaknya, jadi saya biasanya hanya pada malam hari 

saja dengan mempertanyakan tentang hal-hal sekolah ataupun 

keseharianya”.17 

Pernyataan berbeda disampaikan oleh Munawaroh yang memantau 

anaknya melalui Ibunya yang bernama Boirah, “saya memantau anak 

itu lewat neneknya, karena pada saat saya bekerja anak saya diasuh oleh 

neneknya, pada waktu istirahat makan biasanya saya telepon neneknya 

untuk menanyakan kegiatan anak-anak”.18 

Pernyataan berbeda dari Wulandari yang memantau anaknya 

dengan cara hanya mengingatkan dan menelepon, “anak-anak saya 

sudah besar-besar jadi biasanya saya memantau anak-anak saya itu 

dengan mengingatkan kegiatan-kegiatan kuliahnya agar cepat 

diselesaikan jika ada tugas, dan menelepon anak-anak saya jika saya 

sudah pulang bekerja tetapi mereka belum ada dirumah, pokoknya agar 

mereka tidak menyeleweng ke kegiatan yang negatif”.19 

Dari paparan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pemantau dan larangan yang dilakukan mereka yaitu dengan cara 

mengontrol dan memantau apa saja berkomunikasi tentang kegiatan 

anak-anak mereka dengan cara lewat mereka sendiri di sela-sela 

 
17 Nurul Afifah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Agustus 2021. 
18 Munawaroh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Agustus 2021. 
19 Wulandari, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Agustus 2021. 
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pekerjaanya, lewat neneknya, ataupun dengan komunikasi lewat 

telepon. 

2. Perhatian dan Keterlibatan 

Perhatian dan keterlibatan yaitu bagaimana ibu melibatkan dirinya 

pada saat bermain dengan anak, memberikan dukungan motivasi pada 

saat melihat bakat yang ada dalam diri anak, seperti yang diungkapakan 

oleh Yunti Munasaroh,  

Kalau saya memperhatikan bakat anak itu biasanya dengan cara 

saya memperhatikan hal kesukaan atau yang ditekuni oleh anak 

saya itu apa, lalu saya akan memberikan fasilitas yang dibutuhkan 

oleh anak saya, kan hoby anak saya itu futsal jadi ya saya 

memfasilitasi dia dengan membelikan dia sepatu futsal, kalau 

tentang melibatkan diri, saya biasanya mengobrol dengan anak 

saya disaat mereka membantu saya membungkus krupuk ataupun 

pada saat anak saya dirumah, dan terkadang jika ada lomba futsal 

di GOR terkadang saya juga menonton anak saya bermain futsal 

disana bersama dengan suami saya.20 

 

Hal serupa juga di sampaikan oleh Lestari yang memfasilitasi hal 

yang menunjang bakat anaknya, 

Kalau saya memperhatikan bakat anak saya itu biasanya dengan 

cara saya menanyakan apa yang dibutuhkan dia untuk kegiatan 

dia di sekolah ataupun tentang hoby dia, lalu saya 

memfasilitasinya dengan sebisanya saya, yang penting anak saya 

bahagia dan tidak menyeleweng ke hal yang negatif maka akan 

saya belikan, kalau sola melibatkan diri biasanya saya suka 

berbincang dengan mereka dan memberikan perhatian lebih 

selayaknya seorang ibu kepada anaknya pada umumnya.21 

 

Pernyataan berbeda dari Nurul Afifah yang memperhatikan dan 

mendukung bakat anaknya dengan cara menuruti hal yang diinginkan 

 
20 Yunti Munasaroh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Agustus 2021. 
21 Lestari, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Agustus 2021. 
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oleh anaknya, 

saya biasanya memberikan perhatian kepada bakat anak saya itu 

dengan cara menunggu apa yang diinginkan mereka untuk hoby 

ataupun keperluan mereka untuk menunjang pendidikanya di 

sekolah, dengan cara jika mereka menginginkan les untuk 

menambah waktu belajar mereka maka saya akan menyetujuinya, 

karena saya sering tidak bisa menemani anak saya belajar karena 

sudah sibuk dengan pekerjaan saya.22 

 

Pernyataan berbeda juga dikatakan oleh Munawaroh karena 

keseharian anaknya bersama dengan ibunya maka dia menanyakanya 

kepada ibunya, 

Karena anak-anak saya masih kecil-kecil biasanya memberikan 

dukungan dan melibatkan diri kepada anak saya itu dengan cara 

menanyakan menanyakan pada neneknya apa saja yang sering 

anak saya lakukan, karena kan anak saya seharian sama 

neneknya. Setelah saya tahu bakat dan minat anak saya kemana 

maka saya akan berusaha memfasilitasinya, kalau untuk 

melibatkan diri dengan anak saya itu biasanya pada saat saya libur 

bekerja.23 

 

Pernyataan berbeda juga dikatakan oleh Wulandari tentang caranya 

memperhatikan dan mendukung bakat anaknya, 

saya memberikan dukungan kepada anak saya dan kesenangan 

anak itu biasanya dengan cara memperhatikan keseharian mereka 

lebih kearah mana biasanya pada malam hari saya melakukan itu 

karena paginya saya bekerja, dan jika sudah ketemu saya 

mempertanyakannya apakah betul dengan dugaan saya lalu jika 

betul maka saya akan membelikan fasilitas yang di butuhkan, 

kalau melibatkan diri kepada anak biasanya saya lakukan pada 

malam hari dan pada saat saya libur bekerja, maka saya kan 

bermain dan bergurau dengan mereka sambil melihat TV.24 

 

Dari paparan di atas peneliti simpulkan bahwa perhatian dan 

keterlibatan oleh mereka yang menjalani peran ganda perempuan karir 

 
22 Nurul Afifah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Agustus 2021. 
23 Munawaroh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Agustus 2021. 
24 Wulandari, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Agustus 2021. 
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dalam memberikan perhatian dan melibatkan diri kepada anak dengan 

cara memfasilitasi hoby anak. Misalnya mencarikan guru Les untuk 

anak, dan membelikan keperluan yang dibutuhkan untuk menunjang 

hoby anak, sedangankan mereka melibatkan diri kepada anak ada yang 

pada saat libur bekerja, pulang dari bekerja, ataupun dengan cara disaat 

anak-anak mereka membantu mereka dalam bekerja, bermacam-macam 

cara dari masing-masing perempuan karir tersebut. 

3. Pendisiplinan atau Hukuman  

Pendisiplinan merupakan salah satu bentuk dari upaya orangtua 

untuk melakukan kontrol terhadap anak. Pendisiplinan biasanya 

dilakukan orangtua agar anak dapat menguasai suatu kompetensi, 

melakukan pengaturan diri, dapat menaati peraturan dan mengurangi 

perilaku-perilaku menyimpang atau beresiko. Seperti yang dikatakan 

oleh Yunti Munasaroh yang mendisiplinkan anak-anaknya dengan cara 

menasihati anaknya, “Cara saya memberikan pemahaman tentang benar 

atau salah kepada anak itu dengan cara saya menasihati mereka terlebih 

dahulu tentang apa itu hal yang benar dan salah itu menurut saya, jika 

anak saya ketahuan melakukan kesalahan biasanya saya hanya akan 

memarahi dia bukan menghukumnya”.25 

Eko Juprianto suami dari Yunti Munasaroh juga mengungkapkan 

cara mendisiplinkan anak-anak mereka, “Biasanya cara kami 

memberikan pemahaman tentang benar atau salah memang dengan cara 

 
25 Yunti Munasaroh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Agustus 2021. 
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kita menasihati anak-anak terlebih dahulu tentang bagaimana perilaku 

yang benar itu dan yang salah, lalu kalau soal menghukum anak jika 

ketahuan berbuat salah biasanya saya dan ibu hanya memarahi mereka 

hingga mereka berjanji tidak akan mengulanginya”.26 

Hal yang berbeda diungkpan oleh Lestari dalam mendisiplinkan 

anaknya, 

Cara saya memberikan pemahaman tentang benar atau salah 

kepada anak biasanya dengan saya memperhatikan perilaku anak, 

lalu jika anak melakukan kesalahan maka saya akan memberikan 

nasihat kepadanya bagaimana yang seharusnya dia perbuat agar dia 

tidak melakukan kesalahan, dan hukuman yang saya berikan 

biasanya sesuai dengan kesalahan yang dia buat, misalnya jika dia 

melakukan kesalahan tentang tidak mengerjakan pekerjaan sekolah 

dan malah memilih bermain hp maka saya akan mengambil hp 

tersebut untuk sementara waktu.27 

 

Sujito suami dari Lestari juga mengungkapkan pernyataan tentang 

cara mereka mendisiplinkan anak-anaknya, “Biasanya memberitahu 

tentang hal yang benar atau salah kepada anak itu memang istri saya, 

kalau saya biasanya hanya disuruh untuk membantu menasihati anak-

anak, dan kalau yang menghukum itu biasanya juga istri saya, saya tidak 

ikut menghukum”.28 

 Pernyataan dari Nurul Afifah cara dirinya mendisiplinkan anak, 

Saya jarang berada dirumah dengan anak-anak, jadi biasanya yang 

tau jika anak melakukan hal yang salah itu suami saya, tetapi saya 

biasanya jika libur kerja atau pada saat malam hari juga 

menyempatkan menasihati anak tentang hal yang benar dan salah, 

kalau soal menghukum anak jika melakukan kesalahan biasanya 

saya berupa larangan kepada anak untuk tidak melakukan hal itu 

 
26 Eko Juprianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Agustus 2021. 
27 Lestari, Hasil Wawancara, Ponorogo 25 Agustus 2021. 
28 Sujito, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Agustus 2021. 
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lagi.29 

 

Pernyataan dari Suyono suami Nurul Afifah dalam cara mereka 

mendispilinkan anak, “Biasanya cara saya mengetahui hal benar atau 

salah yang dilakukan anak saya itu dengan cara memeperhatikan tingkah 

laku anak-anak sehari-hari dan jika mereka melakukan kesalahan saya 

akan menegurnya pada saat itu juga, kalau soal menghukum itu saya 

tidak pernah, hanya teguran dan nasihat yang saya berikan”.30 

Pernyataan dari Munawaroh cara dalam mendisiplinkan anak, 

Biasanya cara saya memberitahu tentang benar atau salah kepada 

anak itu dengan cara saya memperhatikan anak saya dan menegur 

mereka melakukan kesalahan seketika itu juga, tetapi anak-anak 

saya kebanyakan bersama dengan neneknya jadi biasanya saya 

memberitahu kepada neneknya untuk tidak mengizinkan anak saya 

melakukan hal-hal salah yang sudah saya ketahui.31 

 

Pernyataan dari Elka Syahputra suami Munawaroh dalam 

mendisiplinkan anaknya, 

Biasanya saya menasihati anak saya ketika melakukan kesalahan 

itu pada saat saya mendapat laporan dari ibunya atau neneknya 

kalau anak saya berbuat salah, lalu saya baru menegurnya atau 

menasihatinya, misalnya pada saat anak saya bermain dan mereka 

bertengkar dengan temanya dan yang salah itu anak saya maka saya 

akan menegur dia agar tidak berbuat seperti itu lagi.32 

 

Pernyataan dari  Wulandari dalam mendisiplinkan anaknya, 

Hal yang saya lakukan ketika memberitahukan hal yang benar atau 

salah kepada anak itu pada saat kita makan bersama atau 

berkumpul di depan TV lalu saya dan suami saya akan 

menasihatinya tentang hal yang benar dan salah, karena saya jarang 

dirumah jika tidak pada saat libur bekerja, lalu jika anak ketahuan 

melakukan kesalahan maka hukumanya adalah menyita sementara 

 
29 Nurul Afifah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Agustus 2021. 
30 Suyono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Agustus 2021. 
31 Munawaroh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Agustus 2021. 
32 Elka Syahputra, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Agustus 2021. 
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fasilitas-fasilitas yang sudah saya berikan seperti handphone atau 

laptop dan yang lain-lain.33 

 

Pernyataan dari Ahmad Nasyori suami dari Wulandari dalam 

mendidik anak,“Memang cara kami dalam mendidik anak atau 

menasihati anak tentang hal yang benar atau salah dengan cara saat kami 

berkumpul bersama, karena pada saat pagi hari kami sama-sama sibuk 

jadi jarang untuk bisa menasihati mereka atau memperhatikan mereka”.34 

Dari paparan data di atas, peneliti simpulkan bahwa pendisiplinan 

ibu yang berstatus sebagai perempuan karir cara mereka mengajarkan 

disiplin pada anak itu dengan cara mereka menasihati anak-anak mereka 

tentang hal yang menurut dia salah atau benar, tetapi jika anak-anak 

mereka ada yang melakukan kesalahan maka setiap ibu-ibu ini berbeda 

tentang hukuman indisplinernya ada yang langsung ditegur dan ada juga 

yang menyita sementara barang atau fasilitias yang sudah mereka berikan 

kepada anak tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Wulandari, Hasil Wawancara, Ponorogo 24 Agustus 2021. 
34 Ahmad Nasyori, Hasil Wawancara, Ponorogo 24 Agustus 2021. 
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA 

PEREMPUAN KARIR DI DESA BABADAN KECAMATAN BABADAN 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Perempuan Karir dalam 

Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Babadan Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo 

Pada zaman sekarang peran ganda perempuan karir memang sudah 

banyak dilakukan oleh perempuan-perempuan yang memilih atau memiliki 

bakat dalam dunia pekerjaan, di Desa Babadan Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo sendiri ada beberapa perempuan yang memilih menjadi 

perempuan karir. Mereka melakukannya karena bermacam macam alasan; 

pertama melakukanya karena ingin membantu suaminya mencari nafkah, 

kedua melakukanya karena sudah bekerja sejak sebelum menjadi ibu rumah 

tangga, ketiga karena sudah mendapatkan ketrampilan berusaha dari orang 

tuanya. 

Dalam Agama Islam, memberikan hak kepada setiap manusia termasuk 

perempuan untuk melakukan kebaikan dan mendapat ganjaran atas apa yang 

mereka kerjakan, termasuk bekerja untuk meningkatkan ekonomi keluarga. 

Memang dalam rumah tangga bekerja adalah kewajiban seorang suami 

sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi dalam keadaan tertentu islam juga 

membolehkan wanita untuk bekerja membantu suaminya. 
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Seperti teori Hukum Islam dari Yu>suf Qardawi> mengenai tentang syarat 

perempuan boleh bekerja di luar rumah, yaitu: 

1. Melakukan pekerjaan yang halal. 

2. Berperilaku sesuai dengan syariat dalam hal berpakaian, berjalan, dan 

berbicara. 

3. Pekerjaanya tidak boleh membuatnya lalai dari tugas dan kewajibanya 

sebagai ibu rumah tangga. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, 

perempuan di Desa Babadan memenuhi syarat-syarat perempuan boleh 

bekerja di luar rumah seperti yang di sampaikan di teorinya Yu >suf Qardawi>. 

Adapun penjelasan rincinya sebagai berikut: 

1. Kebanyakan alasan utama mereka (istri) bekerja adalah karena istri ingin 

membantu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari yang mana belum 

dapat tercapai tercukupi oleh penghasilan suaminya. 

2. Pekerjaan yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan syariat Islam, 

sesuai dengan identitas mereka sebagai perempuan. Misalnya sosok 

Pembuat usaha krupuk rambak akan lebih mampu menangani pekerjaan 

rumah tangga karena dengan itu dia selalu dirumah sambil mengurusi 

pekerjaanya dia juga mengurusi urusan rumah tangga. 

3. Perempuan yang bekerja di Desa Babadan mendapatkan izin dan 

dukungan dari suaminya 

4. Perempuan yang bekerja di luar rumah di Desa Babadan Menggunakan 
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pakaian yang menutup aurat. 

5. Pekerjaan yang dilakukan tidak menyebabkan para perempuan yang 

bekerja ini berduaan dengan seorang laki-laki. 

Sehingga jika di tinjau dari Hukum Islam teori dari Yu>suf Qardawi> peran 

ganda perempuan karir di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo ini tidak melanggar aturan tentang wanita boleh bekerja di luar 

rumah. Karena alasan utama mereka adalah untuk membantu suaminya dalam 

mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.  

Sebagaimana friman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 97: 

ِلًحا مِٰن ذََكٍر أَْو أُنَثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ ناُهۥ َحيَ ٰوًة طَيَِٰبًة ۖ َولََنْجزِيَ ن اُهْم   َمْن َعِمَل صَٰ
 َأْجَرُهم ِبَِْحَسِن َما َكانُو۟ا يَ ْعَمُلونَ 

 Artinya:  Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami 

berikan kepadanya kehidupan baik dan sesungguhnya akan kami 

beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan.1 

 

Seperti yang disebutkan dalam buku “Fiqih wanita, segalal hal mengenai 

wanita” oleh Yu>suf Qardawi,> Islam memperbolehkan perempuan untuk bekerja 

di luar rumah dengan pekerjaan yang sesuai dengan kealamianya, perhatianya 

dan kapasitasnya, dan yang tidak menghancurkan kefeminimanya. Pekerjaan 

yang diperbolehkan harus dengan batasan-batasan dan kondisi-kondisi tertentu, 

khususnya ketika dia atau keluarganya membutuhkan kerja di luar rumah.2 

 
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 

378. 
2 Yu >suf Qardawi>, Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita (Bandung: Jabal, 2021), 

131. 
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B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Perempuan Karir Dalam 

Mendidik Anak di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo 

Walaupun di dalam keluarga mendidik anak itu adalah kewajiban orang 

tua baik suami ataupun istri, tetapi perempuan yang menyandang status seorang 

ibu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengasuh anak-

anaknya. Peran ibu setidaknya meliputi pengasuhan anak, menjaga kesehatan 

anak, dan mendidik anak agar mereka tumbuh dan berkembang dengan baik 

secara fisik dan mental. Perhatian dan kasih sayang ibu juga penting untuk 

menjaga kebahagiaan anak-anak. Ibu yang memiliki waktu yang banyak untuk 

anak akan dapat dengan mudah mengontrol aktivitas anak dan menyelesaikan 

dengan cepat berbagai persoalan yang di alami anak. Adapun hasil dari analisis 

peneliti sebagai berikut:  

1. Pemantauan dan Larangan 

Pemantauan dan larangan diartikan sebagai penekanan terhadap adanya 

batasan-batasan terhadap perilaku yang disampaikan secara jelas terhadap 

anak. 

Menurut teori di atas orangtua hendaklah memberikan Batasan terhadap 

perilaku apa saja yang dilakukan anak. Orang tua harus membatasi hal apa 

saja yang boleh anak lakukan dan hal apa saja yang tidak boleh anak 

lakukan. Orang tua juga harus memantau apa saja kegiatan anak-anak 

sehari-hari baik di sekolah, di rumah ataupun di lingkunganya lainya.  
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Hal ini benar adanya ketika peneliti melakukan penelitian terhadap 

upaya yang dilakukan perempuan karir di Desa Babadan Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo dalam memantau dan melarang anak-anak 

mereka, walaupun jam kerja mereka cukup padat, namun mereka berusaha 

menyempatkan diri untuk memantau perilaku anak mereka dengan cara di 

sela sela pekerjaanya mereka memantau perilaku anak dan di saat setelah 

pulang bekerja mereka akan menyempatkan membimbing anak-anak 

mereka. Dan jika dalam memantau itu mereka menemukan suatu kesalahan 

maka mereka akan melarang anak-anak mereka untuk mengulanginya.  

2. Perhatian dan Keterlibatan 

Pendidikan dengan perhatian dan keterlibatan adalah sebuah cara 

dengan mencurahkan, memperhatikan dan senantiasa mengikuti 

perkembangan anak dalam pembinaan akidah dan moral, spiritual dan 

sosial, di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan 

daya hasil ilmiyahnya. 

Berdasarkan teori di atas, orang tua harus selalu memberikan dukungan 

keterlibatan terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Orang tua harus bisa 

menghargai dan memberikan motivasi kepada anak. Orang tua juga 

hendaknya melibatkan diri terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak.  

Hal tersebut juga dilakukan oleh para perempuan karir di Desa Babadan 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ketika peneliti melakukan 

wawancara kepada mereka. Mereka selalu memberi perhatian dan 

mendukung bakat yang anak mereka miliki. Seperti Ibu Yunti Munasaroh 
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jika anaknya sedang ada lomba futsal di Gor maka dia menyempatkan 

waktunya untuk melihat. Mereka juga berusaha melibatkan diri terhadap 

kegiatan anak pada saat libur kerja. 

4. Pendisiplinan atau Hukuman 

Menurut Fauzil Adhim di dalam memberikan hukuman harus 

diperhatikan beberapa hal di antaranya, usia mencukupi, memeperhatikan 

jenis kesalahan, hindari sedapat mungkin kesalahan, hindari perkara yang 

merugikan, pukulan tidak menyakitkan, tidak menyertai dengan ucapan 

buruk dan jangan menampar muka 

Menurut teori di atas orangtua harus menanamkan kedisiplinan atau 

peraturan pada anak sejak dini, sehingga anak bisa terhindar dari perilaku 

menyimpang. Pendisiplinan atau Hukuman juga melatih anak untuk selalu 

mengerjakan kebaikan karena mengajarkan kedisiplinan kepada anak bukan 

hal yang mudah. Orang tua harus menanamkan disiplin sejak dini, dan 

memberikan hukuman yang bersifat mendidik apabila anak melakukan 

kesalahan dan memberikan motivasi pada anak dengan demikian anak akan 

belajar bertanggung jawab atas apa yang dilakukanya, anak akan patuh pada 

orang tua sejak dini.  

Hal ini juga dilakukan oleh perempuan karir di Desa Babadan 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ketika peniliti melakukan 

wawancara, mereka juga mendisiplinkan anak-anak mereka dengan cara 

memberikan peraturan pendisiplinan dan jika anak mereka melakukan 

kesalahan mereka akan memberikan hukuman. Dan terkadang mereka juga 
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di bantu dalam hal ini oleh nenek ataupun suaminya dalam mendisiplinkan 

anak. 

Sehingga jika ditinjau dari tinjauan Hukum Islam peran perempuan 

karir di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ini sudah 

betul karena mereka sudah menerapkan peran sebuah keluarga dalam 

mendidik anak menurut Hukum Islam yang meliputi untuk dapat 

menciptakan keturunan yang baik dan membesarkan anak. Dapat 

memberikan kasih sayang, dukungan dan keakraban. Untuk 

mengembangkan kepribadian, mengatur pembagian tugas, menanamkan 

kewajiban, hak dan tanggung jawab. Serta mendidik akal, aqidah, akhlak, 

dan ibadah anak-anak mereka agar memahami kekuasaan Allah SWT. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan terhadap 

tinjauan hukum islam terhadap peran ganda perempuan karir di Desa Babadan 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sebagai berikut : 

1. Tinjauan hukum islam tentang peran perempuan karir dalam meningkatkan 

ekonomi keluarga di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo Di analisis dari teori Hukum Islam Yu >suf Qardawi> tentang syarat 

wanita boleh bekerja di luar rumah adalah dengan syarat pekerjaan halal, 

berperilaku sesuai syariat, pekerjaan tersebut tidak membuat lalai menjadi 

ibu rumah tangga, pekerjaan tidak bercampur aduk dengan kaum laki-laki, 

dan ada persetujuan suami. Para perempuan karir di Desa Babadan 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi syarat-syarat 

sebagai perempuan karir yang boleh bekerja di luar rumah tersebut, dan 

mereka menjalani peran ganda perempuan karir tersebut dikarenakan ingin 

membantu meningkatkan ekonomi keluarganya yang dikarenakan suaminya 

tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga tersebut 

2. Sedangkan terkait peran perempun karir dalam mendidik anak di Desa 

Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo jika ditinjau dari 

pendidikan anak menurut Hukum Islam yang meliputi pendidikan aqidah, 

pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, pendidikan jasmani, pendidikan 

akal. Para perempuan karir telah mampu mengakomodir segala aspek terkait 
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pendidikan anak mulai pemantauan dan larangan, perhatian dan 

keterlibatan, dan pendisiplinan atau hukuman, yang isi dari aspek tersebut 

memiliki makna seperti yang ada dalam pendidikan anak menurut Hukum 

Islam. 

B. Saran 

1. Kepada istri yang bekerja di dalam rumah atau mempunyai usaha yang di 

kerjakan dirumah, diharapkan supaya untuk lebih pintar lagi membagi 

waktu antara keluarga dan usaha mereka, sehingga dapat terjalinya keluarga 

yang harmonis dan anak-anak yang lebih diperhatikan. 

2. Kepada istri yang bekerja di luar rumah sebagai pegawai kantor ataupun 

penjual sayur keliling, diharapkan menjaga penampilanya setidaknya 

jangan sampai menarik lawan jenis untuk mendekati meskipun itu tuntutan 

sebuah pekerjaan sehingga tidak membuat suaminya cemburu, dan juga di 

perhatikan soal waktu dalam memperhatikan anak-anak, agar tetap terjadi 

kedekatan antara anak dan ibu. 

3. Dan untuk masyarakat dan suami, diharapkan supaya lebih sadar lagi akan 

pentingnya mengetahui hak dan kewajiban istri, dan lebih meningkatkan 

pekerjaanya atau penghasilanya karena yang wajib mencari nafkah keluarga 

itu adalah suami. 
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