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ABSTRAK 
 
Risa Surfiana, 2018. “Regulasi Diri (Self Regulation) Perempuan Karir 
(Studi tentang Karir Hakim dan Guru di Ponorogo. Skripsi Jurusan Ahwal 
Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo. Pembimbing Ika Rusdiana, M.A. 
 
Kata Kunci: Regulasi Diri (Self Regulation), Perempuan Karir Dalam 
Keluarga. 
 

Kemajuan jaman sering diiringi dengan berkembangnya informasi 
dan mengakibatkan kemampuan intelektual manusia meningkat. 
Perempuan yang pada kodratnya berada di rumah mengurus rumah tangga 
tetapi pada kenyataannya mereka juga ikut andil dalam pekerjaan di luar 
rumah. Peran perempuan dalam kehidupan juga terus berubah, tidak 
terkecuali mengenai peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan 
keluarga. Keadaan yang demikian membuat para perempuan memiliki dua 
peran sekaligus, yaitu peran domestik yang bertugas mengurus rumah 
tangga dan peran publik yang bertugas di luar rumah atau bekerja untuk 
memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarga. Pekerjaan perempuan yang 
memiliki peran ganda datang dari berbagai jenis pekerjaan, salah satunya 
adalah guru dan hakim.perempuan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana 
pandangan Hukum Islam tentang perempuan karir? 2. Bagaimana proses 
Regulasi Diri (self regulation) yang dilakukan oleh perempuan karir?  

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan 
penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan 
teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode yang 
digunakan adalah metode analisis data kualitatif  yaitu Reduksi Data, 

Model Data (Data Display), dan Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Perempuan karir 

adalah perempuan yang bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi 
yang berbeda-beda. Menurut K.H. Husen Muhammad dan Nassarudin 
Umar memperbolehkan perempuan untuk bekerja namun harus dengan 
izin suami dan juga mengikuti syarat yang telah diatur dalam Islam. 2. 
Perempuan karir dalam keluarga muslim di Kabupaten Ponorogo masih 

mengalami beban ganda, bahkan bisa dikatakan bahwa perempuan 
memiliki tiga beban yang harus menjadi tanggung jawabnya. Dalam kasus 
di Kabupaten Ponorogo ini, perempuan yang berprofesi sebagai guru dan 
hakim sudah memiliki tahapan-tahapan regulasi diri (self regulation) yang 
baik seperti standar, self monitoring, evalusi diri, dan konsekuensi-
konsekuensi, sehingga mampu mempertahankan keutuhan rumah 
tangganya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan jaman sering diiringi dengan berkembangnya informasi 

dan mengakibatkan kemampuan intelektual manusia meningkat. Peran 

perempuan dalam kehidupan juga terus berubah, tidak terkecuali mengenai 

peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pertisipasi 

perempuan dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang besar 

terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya bidang ekonomi. Angka 

perempuan pekerja di Indonesia dan juga di Negara lain masih akan terus 

meningkat, karena beberapa faktor seperti meningkatnya kesempatan 

belajar bagi perempuan. Peningkatan partisipasi kerja tersebut bukan 

hanya mempengaruhi pasar kerja, akan tetapi juga mempengaruhi 

kesejahteraan perempuan itu sendiri dan kesejahteraan keluarga.  

Pada tahun 2016 sebuah studi menunjukkan perempuan Indonesia 

mengalami pertumbuhan sebesar 16% dari tahun lalu, menempatkan 

Indonesia sebagai urutan ke 6 dalam 10 besar Negara di dunia untuk 

jumlah perempuan yang memiliki posisi penting di perusahaan.1 Menurut 

data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017, perempuan yang 

memilih berkarir sebagai guru (pendidik) sebesar 291.003 dari 569.265 

                                                           
1 CNN Indonesia, wanita Karier Indonesia Terbanyak Keenam Di Dunia (On-

line), tersedia di: http://.cnnIndonesia.com/gaya-hisup/20160308121332-277 
116053/wanita-karier-indonesia-terbanyak-keenam-di-dunia.html (diakses pada Senin, 14 
Mei 2018 pukul 06.45). 
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guru di Indonesia.2 Sedangkan data menurut Departemen Kesehatan tahun 

2016 ada 269.995 perempuan berkarir sebagai bidan dan 223.910 memilih 

menjadi perawat.3 Pada tahun 2017, Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Hanif Dhakri dalam Rakernas IPEMI 2017 mengungkapkan 

perempuan wirausaha di Indonesia meningkat dari 14,3 juta orang menjadi 

16,3 juta di tahun 2017. Hanif mencatat, partisipasi perempuan bekerja di 

sektor formal maupun informal juga mengalami kenaikan dari 48,87 % 

menjadi 55,04 % pada tahun 2016.4 

Keadaan yang demikian membuat para perempuan memiliki dua 

peran sekaligus, yaitu peran domestik yang bertugas mengurus rumah 

tangga dan peran publik yang bertugas di luar rumah atau bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarga. Kedua peran tersebut 

membutuhkan waktu, tenaga, dan perhatian yang sama. Seorang istri yang 

menjadi ibu rumah tangga dan pencari nafkah harus memenuhi tugas dan 

kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan diharapkan dapat 

menjalankan perannya sebagai istri dan pencari nafkah. 

Dalam Okezone.com, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hubungan 

Media dan Antar Lembaga Biro Humas BKN Diah Eka Palupi 

mengatakan pendaftar CPNS yang dimulai pada tanggal 11 September 

2017 berjumlah 661.937. Kementerian dan Lembaga dengan pendaftar 

                                                           
2 Badan Pusat Statistika, Tenaga Pendidik Menurut Gender (On-line), tersedia di 

http://www. bps.go.id/subjek.html (diakses pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 07.00).  
 3  Departemen Kesehatan, Tenaga Kesehatan (On-line), tersedia di: 

http://www.depkes.go.id/resourse.html (diakses pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 07.00). 
4 Metro News, Jumlah Perempuan Wirausaha Meningkat (On-line), tersedia di: 

http:/m.metronews.com/ekonomi/makro.html (diakses pada Senin, 14 Mei 2018 pukul 
07.15) 
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tertinggi masih dikuasai 5 instansi yaitu Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kemendikbud menjadi yang 

paling banyak diburu dengan 92.306 pelamar, Kementerian Kesehatan 

77.706, Kementerian Keuangan 69.689, posisi keempat dan kelima 

Kejaksaan Agung dan Kementerian Perhubungan dengan masing-masing 

44.041 dan 42.765 pelamar.5 Itu membuktikan bahwa profesi guru masih 

banyak dan tinggi peminatnya. 

Guru perempuan dituntut tidak hanya sebagai pendidik yang 

mampu mentransformasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, tetapi sebagai 

penjaga moral bagi anak didik, bahkan tidak jarang guru dianggap sebagai 

orang tua kedua setelah orang tua anak didik dalam proses pendidikan 

secara global. Selain itu, dalam rumah tangga guru perempuan juga 

senantiasa dituntut untuk bisa berperan sebagai istri dan ibu yang baik bagi 

suami dan anak-anaknya. Sehingga para guru perempuan yang telah 

menikah tidak jarang telah diposisikan mempunyai peran ganda bahkan 

multifungsi. Berbagai tekanan yang dialami oleh guru misalkan adanya 

tugas-tugas dari sekolah yang belum selesai atau tugas dari kepala sekolah 

yang harus dikumpulkan perlu dikerjakan di rumah dan lembur membuat 

waktu untuk keluarga  tersita. Oleh sebab itu guru perempuan yang telah 

                                                           
5 https://economy.okezone.com/read/2017/09/19/20/1779019/pelamar-cpns-

tembus-661-937-pelamar-kemendikbud-masih-paling-diincar? (Diakses Tanggal 18 
Desember 2017 pukul 17.45). 
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berkeluarga harus menyeimbangkan antara pekerjaan sebagai guru dan 

sebagai ibu rumah tangga. 

Profesi lain yang juga berpotensi menyebabkan peran ganda adalah 

hakim. Profesi hakim yang selalu mengorbankan keluarga yaitu sering 

berpindah tempat sesuai dengan penugasannya harus merelakan waktu 

untuk keluarganya. Itu menyebabkan beban tersendiri untuk seorang ibu 

yang juga memiliki anak dan suami. Selain memenuhi kewajiban sebagai 

seorang hakim, seorang hakim Agama juga membutuhkan pemenuhan 

kebutuhan sosial dan biologisnya dalam membangun keluarga. Semuanya 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam untuk setiap muslim 

hidup berkeluarga demi menjalankan tuntutan ajaran Islam. Hakim 

pengadilan agama tidak hanya sebagai pemberi putusan mengenai masalah 

keluarga namun harus menjadi contoh teladan dalam pembentukan 

keluarga yang harmonis. Hakim perempuan sebagai salah satu perwakilan 

kaum perempuan yang memiliki banyak kelebihan serta peluang 

mengekspresikan kemampuannya di bidang public. Selain itu hakim 

perempuan memiliki banyak pern baik sebagai istri dan ibu bagi keluarga 

serta penegak hokum di Indonesia. Salah satu Pengadilan Agama di 

Kabupaten Ponorogo yang di dalamnya terdapat satu hakim peempuan 

yang menarik untuk saya teliti. Dia lebih memilih bekerja sebagai hakim 

padaha dia tau bahwa profesi tersebut sangat beresiko untuk dirinya dan 

juga keliarganya. 
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Bekerja adalah pekerjaan yang mulia, apalagi dalam rangka 

mencukupi kebutuhan rumah tangga. Laki-laki menjadi penanggung jawab 

utama ekonomi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Dahulu hampir 

semua bidang pekerjaan di dominasi oleh kaum laki-laki, tetapi seiring 

perkembangan zaman banyak sekali perempuan yang melakukan 

pekerjaan laki-laki. Hal itu mereka lakukan bukan hanya untuk mengisi 

waktu luang saja tetapi alasan mereka salah satunya adalah untuk 

memperbaiki kehidupan ekonomi. Gerakan emansipasi perempuan lebih 

mendorong mereka untuk memantapkan eksistensi diri, khususnya untuk 

berpartisipasi dalam bidang ekonomi yang selalu didominasi kaum laki-

laki. Bekerja menjadi pilihan terbaik kaum perempuan untuk meneguhkan 

eksistensi diri dan keluarga agar tidak selalu bergantung dengan laki-laki.6 

Perkembangan zaman telah mengubah pola hidup para perempuan 

yang dulu hanya tinggal di rumah dan mengurusi pekerjaan domestik, 

sekarang para perempuan sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari 

segi ekonomi. Peran-peran dalam area domestik (di dalam rumah) tersebut 

memang semestinya tidak lagi dibakukan.7 Kaum perempuan saat ini lebih 

kritis dalam menuntut dan menyuarakan apa-apa yang sudah menjadi 

haknya. Diantaranya adalah hak memperoleh persamaan dengan kaum 

pria dalam segala hal, termasuk juga hal dalam kegiatan-kegiatan publik. 

Harus diakui bahwa selama ini ada kepincangan dalam kenyataan di 

                                                           
6
 Jamal Ma’mur, Rezim Gender di NU (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 192-

19   
7
 Jurnal Al-Ma’iyyah, wanita karir dalam pandangan islam (Jakarta: PTIQ, 

2014. Volume 07, 167 
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masyarakat. Lelaki sering kali memperoleh kesempatan dalam segala 

hal dibandingan dengan perempuan. Kita perlu menggaris bawahi bahwa 

lelaki dan perempuan keduanya adalah manusia yang sama karena 

keduanya bersumber dari ayah dan ibu yang sama. Keduanya berhak 

memperoleh penghormatan sebagai manusia.8 

Meskipun menurut pendapat Quraish Sihab, dari segi hukum 

perempuan tidak berkewajiban sedikit pun untuk memenuhi kebutuhan 

sandang dan pangan keluarga, dan kebutuhan keluarga lainnya walaupun 

dia memiliki kemampuan material. Akan tetapi dari segi pandangan moral 

dan esensi kehidupan berumah tangga, laki-laki dan perempuan dituntun 

agar bekerja sama. Kadangkala peran sosial tersebut dibakukan oleh 

masyarakat, sehingga tidak ada kesempatan bagi perempuan atau laki-laki 

untuk berganti peranan termasuk dalam bidang pekerjaan atau mencari 

nafkah. Perempuan dibatasi oleh dinding tebal rumah, dan lebih khusus 

lagi, dapur. Oleh karena itu, sangat mudah bagi kita mengetahui sabab 

mengapa banyak perempuan yang hanya tinggal dirumah, dan tidak berani 

bekerja. Padahal keadaan ekonomi kehidupannya tidak berjalan baik. 

Meskipun bila ada perempuan yang mampu menembus dinding tebal 

tersebut dan menjadi pekerja atau berkarir, sering perannya tidak dihargai. 

Penghasilan yang diperolehnya dari bekerja hanya dianggap sebagai 

sampingan, meskipun penghasilannya lebih besar dari suami atau 

laki-laki. Tidak sedikit perempuan yang masuk dalam kelompok ini sering 

                                                           
8
 M. Quraish Shihab, Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 2-3   
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merasa bersalah jika tugas-tugasnya rumah tangga tidak terselesaikan 

akibat kesibukannya di luar rumah, walaupun kesibukannya itu justru 

untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.  

Sedangkan menurut pemikiran Husein Muhammad menyatakan 

bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara. Kesetaraan manusia 

menurutnya adalah konsekuensi paling bertanggung jawab atas Pengakuan 

ke-Esaan Tuhan. Atas dasar ini maka kesetaraan gender harus ditegakan. 

Keadilan adalah bertindak proporsional, dengan memberi hak kepada 

siapa saja yang memilikinya, bukan berdasarkan jenis kelamin atau 

simbol-simbol primordialnya. Karena tuhan tidak menilai dari wajah 

melainkan dari hati dan tindakanmu. Terlepas dari apa yang menjadi 

penyebabnya, realita sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas 

betapa kecenderungan manusia pada aktifitas kerja ekonomis semakin 

kuat.9 Harus diakui dan diyakini bahwa agama dengan nilai idealitasnya 

tidak akan mungkin memberlakukan diskriminasi terhadap perempuan 

dalam aspek kehidupan kita, akan tetapi realitas sosial telah menunjukan 

pada kita bahwa semakin mapannya sistem diskriminasi yang menimpa 

perempuan dalam menjalani relasi kehidupan dengan kaum laki-laki. 

Penulis juga melakukan Studi Pendahuluan lanjutan berhubungan 

dengan kasus perceraian khususnya yang terjadi di Kabupaten Ponorogo 

dan diperoleh hasil sekitar 2.346 kasus perkara masuk yaitu kasus cerai 

gugat yang  ditangani hakim sejak tahun 2017. Terdapat 1.272 kasus 

                                                           
9
 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan 

Gender (Yogyakarta: Lkis, 2012), 119.   
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perkara cerai talak, yaitu suami yang mengajukan  cerai dan yang baru 

diputus 1.103 kasus. Motif perceraian adalah tidak ada kecocokan, karena 

faktor ekonomi yang didominasi oleh para TKW. Tidak hanya para TKW 

saja yang mengajukan gugatan, tetapi gugatan tersebut didominasi oleh 

para perempuan yang sehari-harinya mereka bekerja di luar rumah baik 

petani, buruh, kantoran, bahkan seorang PNS.10 

Keadaan yang demikian membuat para perempuan memiliki dua 

peran sekaligus, yaitu peran domestik yang bertugas mengurus rumah 

tangga dan peran publik yang bertugas di luar rumah atau bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarga. Kedua peran tersebut 

membutuhkan waktu, tenaga, dan perhatian yang sama. Seorang istri yang 

menjadi ibu rumah tangga dan pencari nafkah harus memenuhi tugas dan 

kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan diharapkan dapat 

menjalankan perannya sebagai istri dan pencari nafkah. 

Peran ganda lebih berpotensi memunculkan konflik tersendiri 

ketika menjalankan peran tersebut. Seorang istri atau ibu yang bekerja 

sering mengalami kesulitan dalam mengatur diri ketika mengurusi 

pekerjaan rumah sekaligus menyelesaikan pekerjaan di luar rumah. Dalam 

permasalahan peran ganda ini seorang perempuan harus memiliki regulasi 

diri (self regulation) yang baik sehingga mampu mempertahankan 

keutuhan rumah tangganya. Regulasi diri dipandang sebagai salah satu 

kunci keberhasilan perempuan karir. Proses regulasi diri melibatkan 

                                                           
10 Abdullah Sofwandi, Hasil Wawancara Humas Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo, 27 Maret 2018. 
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keaktifan seseorang dalam menghasilkan pikiran, perasaan, dan tindakan, 

merencanakan terus-menerus mengadaptasikannya guna mencapai tujuan-

tujuan tertentu. 

Regulasi diri adalah kemampuan menghasilkan pikiran, perasaan 

dan tindakan, merencanakan dan mengadaptasikannya secara terus-

menerus untuk mencapai tujuan.11 Selain itu menurut Vohs dan 

Baumiester dalam Jurnal yang ditulis oleh Dwi Nur Rahman menyatakan 

regulasi merujuk pada dilakukannya kontrol terhadap diri sendiri, terutama 

untuk menjaga diri tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan standar 

yang dikehendaki. Pendapat yang sama dinyatakan oleh Carver dan 

Scheier yang menyatakan bahwa regulasi diri merupakan proses 

penyesuaian yang bersifat mengoreksi diri sendiri, yang dibutuhkan untuk 

menjaga seseorang tetap berada pada jalur menuju tujuan dan penyesuaian 

tersebut berasal dari dalam diri sendiri.12 Regulasi diri adalah proses 

seseorang mengaktifkan dan mengendalikan pikiran, perasaan, dan 

tindakannya untuk mencapai tujuan personal.13 

Dalam upaya mencapai hidup sejahtera perempuan yang berprofesi 

sebagai guru dan hakim berusaha agar segenap perannya baik sebagai ibu 

rumah tangga maupun sebagai pencari nafkah tambahan dapat berjalan 

                                                           
11 Barry J. Zimmerman, Investigating Self-Regulation an Motivation: Historical 

Background, Methodologi Development, and Future Prospects , American Education 
Journal, 45 (1), 2008), 166-183 

12 Dwi Nur Rachman, “Regulasi Diri Dalam Belajar Pada Mahasiswa Yang 
Memiliki Peran Banyak” , Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada Volume 42, No. 1, 
April 2015), 61-77. 

13 Agus, Abdul Rahman, “Psikologi Sosial”, (Depok: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2013), 63. 
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dengan baik. Untuk itu mereka mengatur waktu agar semua peran yang 

disandangnya dapat dilaksanakan dengan seimbang.  

Berdasarkan data tersebut anggapan bahwa perempuan yang 

memasuki sektor publik atau bekerja di luar rumah akan mengakibatkan 

keadaan keluarga menjadi terbengkalai dan terabaikan semakin kuat. Akan 

tetapi terdapat fakta di masyarakat, meskipun perempuan bekerja di luar 

rumah khususnya yang berprofesi sebagai guru bisa mempertahankan 

keutuhan keluarganya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang perempuan karir?  

2. Bagaimana proses regulasi diri (self regulation) yang dilakukan oleh 

perempuan karir?  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang perempuan karir.  

2. Untuk mengetahui proses Regulasi Diri (self regulation) perempuan 

karir. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari pnelitian tersebut antara lain: 

1. Manfaat praktis 
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a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan refleksi bagi 

ibu yang berkarir agar dapat mengetahui cara meregulasi diri ketika 

mengalami atau menghadapi konflik peran ganda atau konflik 

pekerjaan dan konflik keluarga. 

b. Dapat memberikan informasi mengenai Regulasi Diri (Self 

Regulation) pada perempuan karir yang mengurus rumah tangga. 

Dengan mengetahui informasi tersebut diharapkan keluarga dapat 

memberikan dukungan positif dan dapat memahami peran ganda 

yang dialami perempuan karir. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan 

dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan 

tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Regulasi Diri (Self 

Regulation) dan Peran Ganda Perempuan Karir. Beberapa penelitian 

terdahulu tersebut antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ri’aya Putri Novia, Jurusan Syari’ah 

dan Ekonomi Islam. Dengan judul “Program  Keluarga Sakinah 

Menurut Dosen Perempuan STAIN Ponorogo”. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan dosen perempuan 

STAIN Ponorogo terhadap konsep Keluarga Sakinah serta 

mendiskripsikan upaya beberapa dosen perempuan STAIN Ponorogo 

dalam mewujudkan  keluarga sakinah bagi keluarga karir. Kesimpulan 
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dari penelitian tersebut adalah upaya yang mereka lakukan untuk 

membentuk keluarga sakinah tidak terlepas dari elemen penting , yaitu 

berupa komunikasi yang baik, pendidikan yang baik serta akhlak dan 

contoh yang baik dari perilaku kedua orangtua. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Meilasari, Program Studi 

Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas 

Islam Indonesia Tahun 2017, dengan Judul "Hubungan Antara 

Keberfungsian Keluarga Dengan Efikasi Diri Pengasuhan Pada Ibu”. 

Hasil dari penelitiannya adalah hubungan positif antara keberfungsian 

keluarga dengan efikasi diri pengasuhan pada ibu. Semakin tinggi 

keberfungsian keluarga semakin tinggi efikasi diri pengasuhan pada 

ibu. Sebaliknya, semakin rendah keberfungsian keluarga, maka 

semakin rendah pula efikasi diri pengasuhan yang dimiliki ibu. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Juli Andriyani, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2015 dengan Judul 

“Coping Stress Pada Wanita Karier Yang Berkeluarga”. Hasil dari 

penelitian ini adalah Seorang wanita karir yang sudah berkeluarga 

akan mengalami beberapa stressor yang dapat menyebabkan stress 

pada wanita bekerja sehingga pada akhirnya mereka akan melakukan 

coping stress sebagai upaya untuk mengatasi stress akibat peran ganda 

yang harus dijalani. Coping stress merupakan suatu proses pemulihan 

kembali dari pengaruh stress atau reaksi fisik dan psikis yang berupa 

perasaan tidak enak, tidak nyaman atau tertekan yang sedang dihadapi.  
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Muqorrobin Jurusan 

Syari’ah, Program Studi Ahwal Syaksiyyah, STAIN Ponorogo tahun 

2015 dengan judul “Pemahaman Masyarakat Desa Tanjungsari 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tentang Nafkah Suami 

Terhadap Istri Karir”. Dalam penelitian ini penulis membahas 

tentang perspektif masyarakat tentang istri berkarir dan status harta 

yang diperolehnya serta membahas tentang pemahaman masyarakat 

terhadap status nafkah suami terhadap istri yang bekerja di luar negeri. 

Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa pemahaman tokoh 

masyarakat tentang perempuan karir sudah sejalan dengan pendapat 

jumhur ulama bahwa perempuan karir itu boleh. Mengenai status 

hartanya, mereka berpendapat jika harta yang diperoleh dari istri yang 

bekerja adalah harta bersama. Sedangkan pemahaman para suami 

adalah sah-sah saja karena dengan niat membantu perekonomian 

keluarga. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Agustin Handayani, Fakultas Psikologi 

UNISSULA tahun 2015, dengan judul “Perempuan Karir Atau Ibu 

Rumah Tangga”. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang 

peran dan status perempuan yang lebih dari satu terkadang 

memunculkan konflik yang dinamakan konflik peran ganda. Tekanan 

yang berasal dari keluarga, masyarakat dan diri sendiri yang dapat 

menimbulkan konflik terutama apabila dihadapkan bagaimana 



14 
 

membentuk sikap dan perilaku yang positif pada anak-anak terkait 

pola hidup sehat dan menerapkannya untuk anak mereka. 

F. Metode  Penelitian 

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan 

satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses 

penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan 

proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode 

penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan 

menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan 

kebenaran ilmiah,14 sehingga penelitian tentang “Regulasi Diri (Self 

Regulation)  Perempuan Karir” dapat dipertanggungjawabkan. Demi 

tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, 

maka metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 

research). Menurut Moleong metode kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek yang alamiah, di 

mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sedangkan Sugiyono 

mendefinisikan, metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.15 

                                                           
14 Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 

4. 
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 9. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya 

menggali makna dari suatu fenomena atau gejala yang berlaku di 

lapangan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang bisa 

saja berubah-ubah.16 Menurut Poerwandari17 untuk mendapatkan 

pemahaman mendalam dan khususnya atas suatu fenomena serta 

untuk memahami manusia dalam segala kompleksnya sebagai 

makhluk yang subjektif, maka pendekatan kualitatif adalah yang 

paling sesuai untuk digunakan. Penelitian kualitatif sifatnya fleksibel, 

dalam arti kesesuaiannya tergantung dari tujuan setiap penelitian. 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan fenomenologis 

dikarenakan fenomenologis merupakan suatu pendekatan untuk 

mendeskripsikan suatu gejala baik gejala yang secara langsung bisa 

diamati oleh panca indera (gejala eksternal), maupun gejala yang 

hanya bisa dialami, dirasakan, atau dipikirkan oleh peneliti (gejala 

internal). Fenomenologi berupaya menjelaskan situasi yang dialami 

pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, fenomenologi 

mencari contoh-contoh gejala yang dialami dalam konteks kehidupan 

para informan.18 

 

 

                                                           
16 Ibid., 90. 
17 Poerwandari, E. K, Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Pelaku Manusia 

(Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2005), 64. 
18 Jonathan, Smith, Dasar-Dasar Psikologi Kualitatif:Pedoman Praktis Metode 

Penelitian (Bandung: Nusa Media, 2013), 85.  
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3. Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian yang digunakan adalah metode 

purposive area yaitu daerah yang sengaja dipilih berdasarkan tujuan 

dan pertimbangan tertentu. Lokasi penelitian berada di Kabupaten 

Ponorogo. 

4. Sumber Data 

Menurut Sugiyono sumber data primer dan sumber data 

sekunder adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Sumber primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. 

1) Hasil Wawancara, yaitu hasil wawancara peneliti dengan 

beberapa narasumber yang dipilih dalam penelitian, yaitu guru 

dan hakim.19  

2) Hasil observasi, yaitu hasil yang didapat dari hasil penelitian 

langsung di lapangan (lokasi penelitian) yang juga merupakan 

bukti yang berupa panduan observasi. 

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan 

melakukan wawancara dan observasi dengan para perempuan karir 

yang berprofesi sebagai guru di Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo.  

 

                                                           
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 255. 
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b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau lewat dokumen. 

Dalam metode penelitian deskriptif kualitatif tidak 

digunakan istilah populasi, oleh Spradley menggunakan istilah 

situasi sosial, yang terdiri dari tempat, pelaku dan aktivitas yang 

dilakukan oleh obyek penelitian.20Adapun istilah sampel dalam 

penelitian ini yang digunakan adalah sebutan informan. 

Informan dipilih melalui purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini atas dasar orang tersebut dianggap 

mengetahui dan berhubungan atau orang tersebut sebagai 

penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajah obyek/situasi 

sosial yang diteliti.21 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian 

menurut Sutrisno22 peneliti menggunakan beberapa tehnik 

pengumpulan data yaitu: 

a. Observasi 

Observasi adalah suatu proses yang komplek, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua di 

                                                           
20 Ibid., 215. 
21 Ibid., 218.  
22 Ibid., 203-317 
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antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan 

sehingga dapat melihat dengan jelas hal-hal yang tidak atau kurang 

diamati oleh orang lain dan juga dapat mengetahui secara 

keseluruhan yang tidak terungkap lewat wawancara. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam 

penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam (in depth 

interview), wawancara mendalam adalah wawancara yang 

dipergunakan untuk memperoleh informasi dari informan kunci. 

Peneliti juga menggunakan wawancara semi terstruktur, yang juga 

sudah termasuk kategori in depth interview yaitu untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang 

diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya, dengan 

langsung dan terbuka yang berhubungan dengan penelitian dan 

merupakan bukti dalam lapangan yang merupakan bagian kecil 

dari populasi yang dimaksudkan untuk memperoleh data tentang 

permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari 

penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian ini. 
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Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen 

dapat berbentuk tulisan seperti, catatan harian, sejarah kehidupan, 

biografi, cerita, peraturan dan kebijakan. Berbentuk gambar, 

seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Atau karya-karya 

monumental dari seseorang misalnya film, patung, gambar dan 

lain-lain. 

6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman,23 terdapat tiga 

macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data berujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi dan pentranformasian” data mentah” 

yang terjadi dalam catatan-catatan tertulis. Reduksi data terjadi 

secara kontinyu melalui kehidupan suatu proyek yang 

diorientasikan secara kualitatif. 

b. Model Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, selanjutnya melakukan kegiatan 

analisis data yaitu model data. Model sebagai suatu kumpulan 

informasi yang tersusun yang memperbolehkan pendeskrepsian 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sedangkan model dalam 

kehidupan sehari-hari berbeda-beda, dari pengukur bensin, surat 

                                                           
23 Emzir, Metode penelitian kualitatif, analisis data, 123-133. 



20 
 

kabar, sampai layar komputer. Melihat sebuah tayangan membantu 

kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis 

lanjutan atau tindakan didasarkan pada pemahaman tersebut. 

Penyajian data melalui uraian singkat dalam bentuk teks naratif 

sehingga memudahkan peneliti untuk memahami yang sedang 

terjadi saat ini. 

c. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan 

Langkah ketiga dari aktivitas analisis data adalah penarikan 

dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, 

peneliti mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur 

kusal dan proposisi-proposisi.24 Peneliti melakukan perumusan 

pada kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan sementara yang 

dilakukan dengan cara mensintesiskan semua data yang terkumpul. 

Dan data akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi 

apabila bukti-bukti data serta temuan di lapangan yang peneliti 

temukan pada tahap awal konsisten serta valid maka kesimpulan 

yang didapat adalah kredibel. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik 

                                                           
24 Ibid., 133  
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pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.25 

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan 

sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil 

wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian 

peneliti mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang 

berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di 

lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.26 

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan 

melalui sumber lainnya.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk 

mempermudah dalam pembahasannya mengenai penelitian ini, peneliti 

membuat sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan 

arah yang ingin di capai dalam penelitian, dimana bab 

ini akan menguraikan beberapa hal, yaitu latar 

                                                           
25 Ibid., 330. 
26 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan 

Kualitatif) (Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231. 
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belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II :  Bab ini merupakan kajian teori yang akan dijadikan 

sebagai alat analisia dalam menjelaskan dan 

mendiskripsikan obyek penlitian. Pada bagian bab ini, 

peneliti akan menjelaskan tentang teori regulasi diri 

(self regulation). 

BAB III :  Bab ini merupakan uraian tentang paparan data dan 

temuan penelitian, yang diperoleh dari lapangan dan 

analisa data dari penelitian. 

BAB IV :  Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang 

ditemui di lapangan, yang menyangkut dengan 

penelitian serta relevansi dengan landasan teori 

sebagai pijakan serta pembahasan mengenai hasil 

penelitian keseluruhan. 

BAB V : Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam 

pembahasan skripsi ini, dalam bab ini berisikan 

mengenai kesimpulan untuk menjawab pokok 

masalah yang diteliti. Setelah itu, dikemukakan juga 

saran-saran terkait dengan persoalan yang peneliti 

kaji.  
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BAB II 

REGULASI DIRI (SELF REGULATION) PEREMPUAN KARIR 

A. Pengertian Perempuan Karir 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan kata perempuan 

karir, terdiri dari kata perempuan yang artinya perempuan dewasa dan 

karir berasal dari kata “karir” (Belanda) yang berarti: Pertama, 

perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. 

Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.1 Sedangkan 

menurut Peter Salim dan Yeni Salim dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) Kontemporer menjelaskan kata karir selalu 

dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Perempuan 

karir berarti para perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi 

(usaha atau perusahaan).2 Istilah karir dalam bahasa Inggris yaitu career  

yang artinya suatu pekerjaan atau profesi, di mana seseorang perlu 

pelatihan untuk melaksanakan tugasnya, dan berkeinginan untuk 

menekuninya dalam kehidupannya. Dapat disimpulkan bahwa perempuan 

karir adalah perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi 

seperti: bidang usaha, perkantoran dan lain-lain, dengan dilandasi oleh 

pendidikan dan keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya yang 

menjanjikan untuk kemajuan dan jenjang karir. Pada umumnya karir 

ditempuh oleh perempuan di luar rumah, sehingga perempuan karir 

                                                           
1 S.C. Utami Munandar, Perempuan Karir: Tantangan dan Peluang, 

“Perempuan dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan” 
(Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2011), 301.  

2 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer 
(Jakarta: English Press, 1991), 1125.  
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tergolong mereka yang bekerja di sektor publik, yang membutuhkan 

kemampuan dan keahlian tertentu dengan persyaratan telah menempuh 

pendidikan tertentu.3 

Islam mengajarkan adanya kewajiban untuk bekerja sekaligus hak 

untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat berlaku baik kepada laki-laki 

ataupun perempuan. sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa 

ayat 29. 

َنُكمْ  ِ�ْلَباِطلِ  ِإال أَنْ  َتُكونَ  ِجتَارَةً  َعنْ  تـَرَاضٍ  ِمْنُكمْ  َوال تـَْقتُـُلوا   أَيـَُّها �َ  الَِّذينَ  آَمُنوا ال َ�ُْكُلوا أَْمَواَلُكمْ  بـَيـْ

  أَنـُْفَسُكمْ  ِإنَّ  ا�ََّ  َكانَ  ِبُكمْ  َرِحيًما

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 

saling memakan harta sesame kalian dengan jalan yang tidak benar, akan 

tetapi hendaklah kalian berdagang atas dasar salig rela di antara kalian 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu”.4 

 Berdasarkan firman tersebut, maka setiap manusia dituntut untuk 

dapat memperjuangkan kebutuhan hidupnya, agar mampu hidup mandiri. 

Dalam kitab Fiqih, Jamaluddin Muhammad Mahmud menyatakan bahwa 

perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai 

bidang, dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, 

                                                           
3 Siti, Muri’ah, Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Perempuan Karir (Semarang: 

Rasail Media Group, 2011), 32-34. 
4 Al-Qur’an,  4: 29.  
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perempuan juga mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan 

tertinggi dalam karirnya.5 

 Syaikh Abdul Aziz bin Aziz bin Abdullah bin Baz menjelaskan 

dalam hubungan dan pergaulan anatara laki-laki dan perempuan yang 

dapat menimbulakan fitnah, maka sebaiknya perempuan bekerja diranah 

perempuan, sebagaimana pernyataan sebagai berikut: “Sebenarnya lahan 

pekerjaan yang berhubungan dengan perempuan di rumah atau dibidang 

pengajaran dan lainnya yang berhubungan dengan perempuan sudah cukup 

bagi perempuan, tanpa harus memasuki pekerjaan yang menjadi tugas para 

laki-laki. Orang-orang yang berakal dari Negara barat telah menyeru 

keharusan untuk mengembalikan perempuan pada kedudukan yang telah 

disediakan Allah SWT dan telah diatur sesuai dengan kemampuan fisik 

dan akalnya.”6 

Secara Hukum Islam, Qardhawi menkatagorikan hukum 

perempuan bekerja di luar rumah atau aktivitas berkarir adalah jaiz 

(dibolehkan), yang dapat dimaknai sunnah atau wajib karena tuntutan 

(membutuhkan), misalnya janda yang dicerai suaminya atau untuk 

membantu ekonomi suami maupun keluarga.7 Seorang laki-laki yang 

awalnya mengetahui dan menerima salon isterinya bekerja sebagai 

                                                           
5 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an,  

http://media.isnet.org/islam/quraish/membumi/perempuan..html  (diakses pada tanggal 5 
April 2018, pukul 08.45). 

6 Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, “Pandangan Islam terhadap 
Pekerjaan Seorang Perempuan”, Sefrizal/http://idshvoong.com/humanitiecs/1845934-
pandangan-islam-terhadap-pekerjaan-seseorang/ (diakses pada tanggal 5 April 2018, 
pukul 08.50). 

7 Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer: Apa Saja yang Boleh 
Dikerjakan Perempuan, tersedia di http://dir.groups.yahoo.com/group/perempuan-
muslimah/message/296 (diakses pada tanggal 5 April 2018,pukul 09.10).  
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perempuan karir maka implikasinya setelah menikah akan terus bekerja, 

oleh sebab itu dengan alasan tertentu suami tidak boleh melarang isteri 

untuk bekerja.8 Oleh sebab itu kesuksesan karir seorang isteri sangat 

dipengaruhi oleh suaminya, dalam hasil penelitian Lee and Choo 

menemukan bahwa komitmen perempuan karir yang telah berkeluarga 

pada pekerjaannya lebih tinggi dari perempuan yang belum berkeluarga, 

karena memepertimbangkan faktor kebutuhan dan dukungan dari 

keluarganya, terutama dukungan suami.9 

 Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan bisnis, karena 

Allah mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja. Dalam 

Q.S At-Taubah ayat 105. 

ُتمْ   َوُقلِ  اْعَمُلوا َفَسيَـَرى ا�َُّ  َوَرُسولُهُ  َواْلُمْؤِمُنونَ  َعَمَلُكمْ  َوَستُـَردُّونَ  ِإَىل  َعاملِِ  اْلَغْيبِ  َوالشََّهاَدةِ  فـَيُـَنبُِّئُكمْ  ِمبَا ُكنـْ

  تـَْعَمُلونَ 

Artinya: Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan".10  

                                                           
8 Faqihuddin Abdul Kodir, Perempuan Bekerja Menurut Islam, 

http://jumiatiagus.multiply.com/journal/item/1 (diakses pada tanggal 5 April 2018, pukul 
09.15).  

9 Lee, Jean S.K., and Choo Seow Ling, Work-Family Conflict of Women 
Entreneurship in Singapore, Women in Management Review, Vol 16 No 5 (2001), pp: 
204-221. 

10 Al-Qur’an,  9: 105. 
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Dari firman tersebut mengandung makna bahwa perintah bekerja 

berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang bekerja atau berkarir untuk 

senantiasa berbasis syariat Islam. Jadi pada dasarnya Islam tidak melarang 

perempuan untuk bekerja, dalam arti perempuan boleh bekerja apabila 

memenuhi syarat-syaratnya, serta tidak mengandung hal-hal yang dilarang 

oleh syari’at. 

Seorang perempuan yang memilih menjadi perempuan karir, 

khususnya yang sudah berkeluarga, maka peran perempuan tersebut 

bergeser dari peran tradisional (ranah domestik) ke peran modern (ranah 

publik), dari yang awalnya hanya berperan dalam mengurusi rumah 

tangga, mengandung dan melahirkan serta merawat dan mendidik anak 

menjadi perempuan yang produktif yang disebut dengan perempuan karir.   

B. Pandangan Perempuan Perempuan Karir Dalam Islam 

  Perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Allah SWT, sebagaimana 

Adam dan Hawa, untuk saling tolong menolong dalam menempuh  

kehidupan sebagai khalifah dibumi, menguasai segala yang patut dan 

menyingkirkan segala yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT.  

  Masing-masing individu mempunyai kewajiban seperti yang 

dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa’ ayat 124.  

 َوَمنْ  يـَْعَملْ  ِمنَ  الصَّاِحلَاتِ  ِمنْ  ذََكرٍ  أَوْ  أُنـَْثى َوُهوَ  ُمْؤِمنٌ  َفُأولَِئكَ  يَْدُخُلونَ  اْجلَنَّةَ  َوال يُْظَلُمونَ  نَِقريًا
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 Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik 

laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, Maka mereka 

itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.11 

 Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa karya perempuan dalam 

bentuk apapun yang dilakukannya adalah miliknya dan bertanggung jawab 

atas kerjanya itu, diantaranya adalah masalah ibadah, tidak tergantung 

pada pria namun tergantung terhadap amalnya. 

Kerja merupakan suatu kebutuhan pokok manusia, kemajuan suatu 

bangsa diukur dari tingkat produktifitas kerjanya disegala bidang lapangan 

kehidupan, karena itu sepanjang sejarah peradaban manusia diketahui 

bahwa peradaban yang maju adalah yang bisa menghargai kerja 

professional.12 

Manusia adalah mahluk yang diantara tabiatnya adalah berfikir dan 

bekerja. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada laki-laki dan 

perempuan untuk bekerja. Pekerjaan merupakan salah satu sarana 

memperoleh rezeki dan sumber kehidupan yang layak dan dapat pula 

bahwa bekerja adalah kewajiban dan kehidupan.13 

Syaikh Muhammad al-Ghazali, adalah seorang ulama kontemporer 

yang diakui otoritasnya, mengemukakan empat hal dalam kaitan kerja 

perempuan: 

                                                           
11 Al-Qur’an, 4: 124. 
12 Ray Sitoresmi, Sosok Perempuan Muslimah Pandangan Artis (Yogyakarta: 

PT. Tiara Wacana, 1993), 53. 
13 Abd. Hamid Mursi, Sumber Daya Manusia yang Produktif, Pendekatan Al-

Qur’an dan Sains (Jakarta: Gema Insane Press, 1996), 35. 
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1. Perempuan memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki oleh  

laki-laki. 

2. Pekerjaan yang dilakukan hendaklah layak bagi perempuan, seperti 

pendidikan dan bidan serta ahli hukum. 

3. Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya, 

terlihat di pedesaan dimana isteri membantu suami dalam bidang 

pertanian dan semacamnya. 

4. Bahkan perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya, jika tidak yang menjamin kebutuhannya, dan kalaupun 

ada, namun tidak mencukupi.14 

Dengan demikian tidak ada larangan dalam Islam mengenai 

keluarnya perempuan untuk bekerja, asalkan memenuhi ketentuan syariat 

dalam pergaulan dengan masyarakat. Pandangan ini, perempuan Islam 

dapat berperan aktif di berbagai bidang kehidupan, baik itu sosial, agama, 

budaya dan bahkan politik. 

Tugas utama dalam rumah tangga tidak hanya dibebankan kepada 

isteri, karena di dalam rumah tangga adanya relasi suami isteri sebagai 

hubungan partner. Maka dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga 

dilakukan bersama-sama karena suami isteri sebagai pasangan yang sejajar 

saling melengkapi satu sama lain. Ketika ada masalah dalam rumah tangga 

maka tidak perlu ragu untuk saling terbuka dan menyampaikan kepada 

pasangannya. 

                                                           
14 M. Quraish Shihab, Perempuan dan Aneka Aktivitas, Perempuan dari Cinta 

Sampai Seks dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru  
(Jakarta: Lentara Hati, 2005), 362. 
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C. Katagori Perempuan Karir 

Perempuan karir dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Perempuan karir yang perlu berpenampilan manarik. Dalam 

kenyataannya memang ada perempuan yang perlu tampil dengan 

pakaian indah, baik dan menarik. Dengan berpenampilan menarik, dia 

dapat menjalin relasi yang banyak dan meningkatkan karirnya, seperti 

perempuan yang menjadi pimpinan dalam perusahaan. Contoh lain 

perempuan yang mengandalkan penampilannya adalah, penari, 

penyanyi dan pragawati. 

2. Perempuan yang berhubungan langsung dengan orang lain atau tidak. 

Ada perempuan yang perlu berhubungan langsung dengan orang lain 

atau tidak. Ada perempuan yang perlu berhubungan langsung dengan 

orang lain untuk meningkatkan dan mengembangkan karirnya, 

contohnya, guru, dosen, bidan dan dokter. Sementara ada pula 

perempuan yang tidak perlu berhubungan langsung dengan orang lain 

seperti penulis buku, desainer, dan pelukis. 

3. Perempuan karir yang membina karirnya di dalam rumah atau di dalam 

ruangan tertentu, contohnya: bidan, pedagang, dsb.15 

D. Syarat-syarat Perempuan Karir 

Syarat dan garis panduan bagi perempuan bekerja amat penting 

untuk memastikan hasil kerja dan keselamatan serta kesejahteraan mereka 

                                                           
15 H. Chuzaimah T. Yanggo, H.A Hafiz Anshary A.Z, Problematika Hukum 

Islam Kontemporer (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002), 24-27 . 
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daripada berbagai masalah dan fitnah. Terdapat beberapa garis panduan 

yang diikuti oleh setiap perempuan bekerja antara lain: 

1. Bertanggung jawab terhadap keluarga. 

2. Menjaga kehormatan diri. 

3. Mengawal perlakuan dan pergaulan. 

4. Bertanggung jawab dalam setiap tindakan 

Jika seorang perempuan bekerja di luar rumah, maka wajib bagi 

mereka memelihara hal-hal berikut ini: 

1. Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja di luar 

rumah dan membolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat 

sakit pada waktu khusus. 

2. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan mahromnya. Dan kita 

sudah mengetahui larangan itu. Manakala profesi dalam kerja 

menuntut perempuan untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum 

pria maka interaksi pria perempuan di tempat kerja ini harus dibingkai 

dengan tata krama interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, 

menundukkan pandangan, menjauhi perbuatan berduaan dan 

berdesakan, juga menjauhi pertamuan dalam waktu lama di satu 

tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan 

pekerjaannya masing-masing (harus ada pemisahan ruang antara pria 

dan perempuan). Lain halnya, jika model pekerjaan yang digeluti 

perempuan memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang, 

misalnya untuk kerja sama, tukar pendapat, atau kemaslahatan lain 
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maka tidak menjadi masalah selama memang kebutuhan akan hal 

tersebut benar-benar mendesak. 

3. Tidak melakukan tabarruj, dan memamerkan perhiasan sebagai 

penyebab fitnah.  

4. Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah. 

5. Seorang perempuan hendaknya mengenakan hijab menurut hukum 

syara’ dengan berpakaian menutupi seluruh badan, wajah dan kedua 

telapak tangannya.16 Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab ayat 59. 

  �َ  أَيـَُّها النَِّيبُّ  ُقلْ  ألْزَواِجكَ  َوبـََناِتكَ  َوِنَساءِ  َذِلكَ  اْلُمْؤِمِننيَ  يُْدِننيَ  َعَلْيِهنَّ  ِمنْ  َجالبِيِبِهنَّ  َذِلكَ  أَْدىنَ  أَنْ 

  يـُْعَرْفنَ  َفال يـُْؤَذْينَ  وََكانَ  ا�َُّ  َغُفورًا َرِحيًما

Artinya: “Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-

anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah 

mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang 

demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu 

mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi 

Maha Penyayang”. (Q.S Al-Ahzab: 59).17 

Adapun busana yang dikenakan sehari-hari diruang publik, 

hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Busana yang menutupi aurat yang wajib ditutup. Sebagaimana Allah 

berfirman dalam QS. Al-A’raf (7): 26 

                                                           
16 Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, Identitas dan Tanggung Jawab 

Perempuan Muslimah (Firdaus: Jakarta Pusat, 1993), 112-113. 
17 Al-Qur’an, 33: 59.  
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رٌ  َذِلكَ   �َ  َبِين  آَدمَ  َقدْ  أَنـْزَْلَنا َعَلْيُكمْ  لَِباًسا يـَُوارِي َورِيًشاَسْوآِتُكمْ  َولَِباسُ  التـَّْقَوى َذِلكَ  َخيـْ

 ِمنْ  آَ�تِ  ا�َِّ  َلَعلَُّهمْ  يَذَّكَُّرونَ 

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan 

kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah 

untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang 

demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, 

mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (QS. Al-A’raf: 26).18 

2. Busana yang tidak menyolok mata dan menjadi kebanggaan 

pemakainya di depan orang lain. Busana yang tidak tipis, agar warna 

kulit pemakainya tidak nampak dari luar. 

3. Busana yang agak longgar atau tidak terlalu ketat agar tidak 

menampakkan bentuk tubuh. 

4. Busana yang tidak menyerupai dengan busana untuk pria. 

5. Busana yang bukan merupakan perhiasan bagi kecantikan yang 

menjadi alat kesombongan. 

Jadi, Islam tidak menentukan model pakaian untuk perempuan 

yang 

memenuhi kriteria di atas. Sesuai dengan misi Islam itu sendiri yang 

rahmatan lil ālamīn dan berlaku lintas ruang dan waktu maka tentang 

pakaian, Islam memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada umatnya 

                                                           
18 Al-Qur’an  7:  26.   
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untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-

masing asal tidak keluar dari ketentuan syariat. 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan 

syarat-syarat perempuan karir dalam Islam antara lain: 

1. Bebas dari hal-hal yang akan menyebabkan masalah, kemungkaran, 

membahayakan agama dan kehormatannya, misalnya: menjauhi 

campur baur atau ikhtilat dengan laki-laki serta menutup aurat. 

2. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan 

rumah, karena mengurus rumah adalah kewajiban utama, dedangkan 

pekerjan di luar rumah bukan kewajiban bagiannya meskipun 

diperbolehkan. 

3. Harus dengan izin suaminya, karena isteri wajib mentaati suaminya. 

4. Menerapkan adab-adab Islami, seperti menjaga pandangan, memakai 

hijab syar’i, tidak memakai wewangian yang berlebihan, tidak 

melembutkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahrom. 

5. Pekerjaannya sesuai dengan sifat perempuan, misalnya mengajar, 

melatih, dokter, perawat, penulis yang sesuai dengan tabi’at 

keperempuanan, maupun pekerjaan uang sesuai dengan 

kompetensinya. 

6. Mendapat ridho suami.19 

 

 

                                                           
19 Nur ‘Ala Ad-Darb, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 82-83. 
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E. Pandangan Feminis Muslim Tentang Perempuan Karir 

1. Nasaruddi Umar 

Menurut Nasaruddin Umar bahwasanya al-Qur’an telah 

memberikan pandangan optimitis terhadap kedudukan dan keberadaan 

perempuan. Semua ayat yang membicarakan tentang adam dan 

pasangannya hawa, sampai keluar dari surga ke bumi, selalu menekan 

kedua belah pihak dengan kata ganti untuk dua orang (dlamir 

mutsanna), seperti kata huma, misalnya keduanya mendapat kualitas 

godaan yang sama dari setan (Qs. Al-A’raf (7): 20), sama-sama 

memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat terbuang 

kebumi (Qs. Al-A’raf (7): 22), sama-sama memohon ampun dan 

sama-sama diampuni Allah (Qs. Al-A’raf (7):23). Setelah di bumi, 

antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi, mereka adalah 

pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka (Qs. Al-

Baqarah (2): 187).  

Secara ontologis dapat dikatakan bahwa, masalah-masalah 

subtansial manusia tidak diuraikan panjang lebar di dalam al-Qur’an. 

Yang ditekankan dalam al-Qur’an berupa eksistensi manusia sebagai 

hamba (Qs. al-Dzariyat: 56) dan sebagai wakil Allah di bumi (Qs. al-

An’am: 165). Manusia adalah satu-satunya makhluk eksistensialis, 

karena hanya mahluk yang namanya manusia yang bisa turun naik 

derajatnya di sisi Allah.  
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Menurut Nasaruddin Umar, ukuran kemuliaan di sisi Allah 

adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik dan jenis 

kelamin sebagai mana yg telah tertera dalam al-Qur’an surat al-

Hujarat: 13.  

2. K.H. Husein Muhammad 

Menurut Husein Muhammad nafkah diwajibkan atas suami 

karena dia mempunyai hak “menahan” istrinya. Kewajiban untuk 

memberikan nafkah yang dibebankan kepada suami karena adanya 

hubungan perkawinan, yakni bahwa perempuan itu menjadi istrinya. 

Menurut Husein Muhammad Penikmatan atas tubuh istri adalah tujuan 

(primer) dari sebuah perkawinan. Akan tetapi, seorang laki-laki harus 

diimbangi dengan nafkah. Dengan kata lain, pemberian nafkah oleh 

suami karena pernikahannya atas tubuh istri. Dalam bahasa fiqh 

disebut an-Nafaqah fi muqablat al-Istimta. Husein Muhammad 

menegaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan relasi seksual, 

posisi suami sangat kuat dan dominan, sedangkan untuk hal-hal yang 

berkaitan dengan nafkah, istri mempunyai kekuasaan yang dominan. 

Dengan kata lain, suami berkuasa penuh atas seks, dan sebaliknya, 

istri berkuasa penuh atas akses nafkah.20
 

 Menurut Husein Muhammad saat ini telah banyak perempuan 

yang bekerja di luar rumah, sehingga posisi laki-laki pencari nafkah 

juga dapat dilakukan oleh perempuan. Dan perempuan juga dikatakan 

                                                           
20 Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan (LKiS, Yogyakarta, 

2009), 175.   
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sebagai kepala keluarga adalah perempuan yang karena berbagai 

alasan berperan sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk 

mencari nafkah bagi keluarganya, kemungkinan hal tersebut 

dikarenakan suami sakit menahun, atau cacat tubuh maupun mental.21
 

Istri yang bekerja di luar rumah, baik pada siang maupun malam 

hari, hak nafkahnya tergantung pada pertimbangan kedua belah pihak. 

Apabila suami membolehkan atau merelakannya istrinya bekerja 

maka nafkah tetap menjadi hak istri. Dengan demikian, suami juga 

harus rela jika akses seksnya menjadi hilang. Ini adalah resiko logis 

yang harus di terima suami. Sebaliknya, jika istri tetap saja keluar 

rumah untuk bekerja meskipun suami tidak mengizinkannya maka dia 

harus menerima pula jika hak atas nafkahnya menjadi hilang. 

Dilihat dari sudut pandang yang lain, relasi dan pembagian peran 

seperti ini menimbulkan ketergantungan suatu atas yang lain. Dimana 

otoritas nafkah di tangan suami, istri menjadi sangat tergantung secara 

ekonomi kepada suami. Ketika hal ini terjadi maka sebenarnya dalam 

kacamata fiqh, istri tidak lagi diberikan beban ganda, baik dalam 

maupun di luar rumah. Seluruh pekerjaan di dalam rumah, seperti 

mencuci, memasak, dan membersihkan rumah seharusnya menjadi 

tanggung jawab suami. 

 

 

                                                           
21 Ibid,  175.  
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F. Multi Fungsi Perempuan Karir 

1. Perempuan Karir Sebagai Istri 

 Peran lain perempuan dalam kehidupan sehari-hari, adalah 

sebagai istri. Suami dan istri adalah sepasang makhluk manusia yang 

atas dasar cinta kasih suci mengikat diri dalam jalinan nikah. 

Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Q.S. Al-

Baqarah (2):187 menyatakan: 

أَنـُْتمْ وَ  لَِباسٌ  َهلُنَّ …  … ُهنَّ  لَِباسٌ  َلُكمْ  

“…mereka itu (isteri-isteri) kamu mereka adalah pakaian bagimu, dan 

kamupun adalah pakaian bagi mereka….”.22 

  Perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga 

sebagai pendamping suami dalam suatu keluarga, diharapkan mampu 

menciptakan suatu keadaan yang bahagia dalam rumah tangga yaitu 

suasana damai dan tentram. Hal ini terwujud jika ada keseimbangan 

dalam rumah tangga. Oleh karena itu peran isteri tidak boleh 

diabaikan dalam hal ini. 

  Walaupun seorang isteri itu terlibat dalam kegiatan mencari 

nafkah, akan tetapi seorang ibu tidak boleh melupakan tugas dan 

kewajibannya menjadi seorang ibu serta seorang isteri bagi suami. 

Serta memberikan dorongan terhadap keberhasilan suami dan 

menciptakan keadaan rumah tangga yang menyenangkan bagi anggota 

                                                           
22  Al-Qur’an, 2: 187. 
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keluarga. Peran sebagai isteri dan ibu rumah tangga memang menjadi 

hal yang wajib dilakukan bagi perempuan yang telah berkeluarga.  

  Sebagai ibu, perempuan tidak lepas dari perannya dalam 

keluarga diantaranya sebagai pendidik anak dan sebagai pengatur 

rumah tangga. 

a. Pendidik Anak 

 Ibu memegang peranan penting di dalam kehidupan suatu 

keluarga. Terutama dalam mendidik dan mengasuh anak 

walaupun sebenarnya kewajiban seorang ayah juga mendidik 

anak. Hal ini dikarenakan pengajar utama seorang adalah ketika 

dia masih kecil. Pada saat itulah ibu bisa mendidik dan mengasuh 

sejak awal. Peran pengasuhan ibu sangat mempengaruhi interaksi 

anak dengan lingkungan. Tanggung jawab orang tua terhadap 

anak-anaknya adalah memelihara dan mendidik anak-anaknya 

dengan baik. Orang tua yang mengasuh, memelihara dan 

mendidik anak-anaknya yang paling utama adalah seorang ibu.23 

Ibu juga berperan menjadi konsultan, sebagai sumber informasi 

bagi anaknya, yaitu memberi nasehat, pertimbangan, pengarahan, 

bimbingan, pengetahuan, pengertian, dan penerangan.24 

b. Pengatur Keuangan Rumah Tangga 

 Pengaturan Rumah tangga merupakan hal wajib yang harus 

dilakukan oleh seorang perempuan. Dia berperan mengatur segala 

                                                           
23 Gunarsa, Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga Cetakan 8 (Jakarta: 

Gunung Mulia, 2003), 10. 
24 Budiman, Tesis Persepsi Efektivitas…., 53. 
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urusan yang berkaitan dengan pengaturan keuangan dalam rumah 

tangga. Tujuan pengaturan keuangan keluarga untuk mengelola 

penghasilan yang diperoleh untuk dikelola, dikendalikan dan 

menyimpan dana yang dimiliki keluarga. Dalam keluarga 

biasanya isteri yang lebih mengetahui kebutuhan pokok dalam 

rumah tangga disbandingkan dengan suami, sehingga isteri akan 

mendapatkan kepercayaan dari suami dalam membuat keputusan 

untuk membelanjakan semua kebutuhan pokok yang dibutuhkan 

sehari-hari.25 

G. Gambaran Umum Tentang Regulasi Diri (self regulation) 

1. Pengertian Regulasi Diri 

  Regulasi diri berkaitan dengan bagaimana individu 

mengaktualisasikan dirinya dengan menampilkan serangkaian 

tindakan yang ditujukan pada pencapaian target. Menurut Bandura 

regulasi diri merupakan kemampuan mengatur tingkah laku dan 

menjalankan tingkah laku tersebut sebagai strategi yang berpengaruh 

terhadap performansi seseorang mencapai tujuan atau prestasi sebagai 

bukti peningkatan.26 

  Menurut Taylor mengemukakan pendapatnya mengenai 

regulasi diri (self-regulation) atau pengaturan diri merupakan cara 

                                                           
25 Harmono Daulay, Pergeseran Pola Relasi Gender di Keluarga Migran Studi 

Kasus TKW di Kecamatan Rawamarta Kabupaten Karawang Jawa Barat (Yogyakarta: 
Gelang Press, 2001), 15. 

26 Siti Ermawati, Peran Ganda Perempuan Karir (Konflik Peran Ganda 
Perempuan Karir Ditinjau Dalam Perspektif Islam) Jurnal Edutama IKIP PGRI 
Bojonegoro, Vol 2 No. 2 Januari 2016, 14.   
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orang mengontrol dan mengarahkan tindakan sendiri. Individu yang 

memiliki banyak informasi tentang dirinya sendiri, termasuk 

karakterisitik pribadinya dan keinginan serta konsep masa depan 

individu sendiri. Individu membuat tujuan dan mencapainya, 

menggunakan keahlian sosial dan regulasi diri.27 

  Zimmerman menyatakan bahwa regulasi diri merujuk pada 

pikiran, perasaan, dan tindakan yang terencana oleh diri dan terjadi 

secara berkesinambungan sesuai dengan upaya pencapaian tujuan 

pribadi.28 Menurut Vohs & Baumiester dalam Aftina dkk, bahwa 

regulasi diri merujuk pada dilakukannya kontrol terhadap diri sendiri, 

terutama untuk menjaga diri tetap berada dalam jalur yang sesuai 

dengan standar yang dikehendaki.29 

  Pendapat Adler yang dikutip Alwisol juga berkaitan dengan 

regulasi diri yaitu dengan menyatakan bahwa setiap orang memiliki 

kekuatan untuk bebas menciptakan gaya hidupnya sendiri-sendiri. 

Manusia itu sendiri yang bertanggung jawab tentang siapa dirinya dan 

bagaimana dia bertingkah laku. Manusia mempunyai kekuatan kreatif 

untuk mengontrol kehidupan dirinya, bertanggung jawab mengenai 

tujuan finalnya, menentukan cara memperjuangkan mencapai tujuan 

itu, dan menyumbang pengembangan minat sosial. Kekuatan diri 

                                                           
27 Taylor, dkk, Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas (Jakarta: Kencana Prenada 

Group, 2009), 133. 
28 Barry J. Zimmerman,  Investigating Self-Regulation and Motivation: 

Historical Background, Methodological Development, and Future Prospects (American 
Educational Journal, 45 (1), 2008), 166-183. 

29 Aftina Nurul Husna, Frieda N. R. Hidayati, Jati Ariati, Regulasi Diri 
Mahasiswa Berprestasi (Jurnal Psikologi Undip Vol.13 No.1 April 2014), 50-63   
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kreatif itu membuat setiap manusia menjadi manusia bebas, bergerak 

menuju tujuan yang terarah.30 

  Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa regulasi diri merupakan cara seseorang mengontrol dirinya 

baik pikiran maupun tingkah laku sehingga tetap berada pada jalur 

yang dikehendakinya demi mencapai sesuatu yang menjadi tujuannya. 

2. Tahapan-Tahapan Regulasi Diri 

 Menurut Abdul Manab31, regulasi diri berarti juga ketahanan 

diri terhadap rangsangan dari lingkungan yang memaksa individu 

untuk melakukan tindakan baik itu tindakan yang positif ataupun 

negatif. Maka ada beberapa tahapan yang mendasari pada regulasi diri 

pada setiap individu yaitu: 

a. Metakognitif : merupakan bagian dari kemampuan individu 

ketika memikirkan untuk merancang atau merencanakan tindakan 

yang ingin dilakukan.  

b. Motivasi : merupakan faktor penentu dalam melakukan tindakan 

ataupun sebagai serangkaian usaha yang mungkin berasal dari 

ransangan luar ataupun berasal dari individu sendiri, motivasi bisa 

berupa hadiah ataupun hukuman. 

c. Perilaku : merupakan tindakan yang dilakukan individu ketika 

telah menyeleksi dan menghasilkan perilaku yang dapat diterima 

                                                           
30 Alwisol, Psikologi Kepribadian (Malang: UMM Press, 2012), 74. 
31 Manab, Abdul, Memahami Regulasi Diri: Sebuah Tinjauan Konseptual (Paper 

dipresentasikan dalam Seminar ASEAN and PSYCHOLOGY & HUMANITY ©Psychology 
Forum UMM. Tanggal 19 – 20 Februari 2016). 
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oleh lingkungan masyarakat ataupun sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, semakin besar dan optimal usaha yang dikerahkan 

individu dalam melakukan suatu aktivitas maka akan 

meningkatkan regulasi individu tersebut. 

Menurut Taylor32 bahwa untuk memahami regulasi diri, ada 

lima tahapan yang perlu diperhatikan: 

a. Konsep Diri yang Bekerja 

Konsep diri yang bekerja disini maksudnya adalah konsep 

diri individu yang sedang ditonjolkan relevan atau sejalan dengan 

situasi tertentu. Konsep diri yang bekerja ini penting karena ia 

didasarkan pada konsep diri keseluruhan namun memandu 

perilaku sosial kita dalam situasi spesifik, dan pada gilirannya 

dimodifikasi oleh apa–apa yang terjadi dalam situasi tersebut. 

b. Kompleksitas Diri 

Beberapa orang memandang diri mereka dengan satu atau 

dua cara yang mendominasi, sedangkan yang lainya melihat diri 

mereka berdasarkan berbagai macam kualitas. Jadi, seseorang 

bisa memandang dirinya hanya dalam satu peran saja, namun 

yang lainya bisa saja memandang dirinya dalam berbagai macam 

peran. 

 

 

                                                           
32 Taylor, dkk, Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas, 134. 
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c. Kecakapan Diri dan Kontrol Personal 

Pengalaman diawal dengan keberhasilan dan kesuksesan 

akan menyebabkan orang mengembangkan konsep yang cukup 

stabil tentang kecakapan dirinya dalam domain kehidupan yang 

berbeda–beda.33Secara umum, perasaan bisa melakukan sesuatu 

akan membuat orang mampu menyusun rencana, mengatasi 

kemunduruan,dan melakukan proses regulasi diri dengan baik. 

d. Aktivasi  

Regulasi diri melibatkan keputusan fundamental tentang 

aktivitas apa yang akan dilakukan dan apa yang mesti dihindari. 

e. Kesadaran Diri 

Seseorang juga mulai memikirkan dirinya bukan sebagai 

aktor di lingkungan, namun sebagai objek perhatian orang lain. 

Secara umum, kesadaran diri menyebabkan orang mengevaluasi 

perilakunya berdasarkan standar dan melakukan proses 

penyesuaian untuk memenuhi standar. 

Tahapan-tahapan Regulasi Diri (Self Regulation) juga 

dijelaskan oleh Zimmerman bahwa jika pemikiran dan tindakan kita 

berada dibawah kontrol kita, bukan dikontrol orang lain dan kondisi 

disekitar kita, kita dikatakan individu yang mengatur diri. Individu 

                                                           
33 Ibid., 136. 
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yang memiliki kemampuan self regulation yaitu individu yang 

memiliki tahapan dari self-regulation, yaitu:34 

a. Standar dan Tujuan yang Ditetapkan Sendiri  

Sebagaimana manusia yang mengatur diri, kita cenderung 

memiliki standar-standar yang umum bagi perilaku kita, standar 

yang menjadi kriteria untuk mengevaluasi performa kita dalam 

situasi–situasi spesifik. Kita juga membuat tujuan–tujuan tertentu 

yang kita anggap bernilai dan yang menjadi arah dan sasaran 

perilaku kita. Memenuhi standar-standar dan tujuan tujuan kita 

memberi kita kepuasan (self satisfaction), meningkatkan self 

efficacy kita, memacu untuk meraih yang lebih besar lagi.  

b. Memonitor Diri (Self Monitoring) 

Memonitor diri adalah mengamati diri sendiri saat sedang 

melakukan sesuatu. Agar membuat kemajuan kearah tujuan – 

tujuan yang penting, kita harus sadar tentang seberapa baik yang 

sedang kita lakukan. Dan ketika kita melihat diri kita sendiri 

membuat kemajuan ke arah tujuan– tujuan kita, maka kita 

mungkin melanjutkan usaha- usaha kita.  

c. Evaluasi Diri 

Evaluasi diri adalah penilaian terhadap performa atau 

perilaku sendiri. Evaluasi diri terdiri dari penilaian diri atas 

kinerja terkini dengan membandingkan tujuan seseorang dan 

                                                           
34 Ormrod, J. E, Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan 

Berkembang Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2008), 30-34.   
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reaksi diri pada penilaian tersebut dengan mempertimbangkan 

kinerja yang tercatat, yang tidak diterima, dan sebagainya. 

Evaluasi diri yang positif membuat siswa merasa yakin untuk 

belajar dan memotivasi mereka untuk terus bekerja dengan rajin 

karena mereka percaya mereka mampu membuat kemajuan lebih 

jauh.35  

d. Konsekuensi yang Ditetapkan Sendiri atas Kesuksesan atau 

Kegagalan 

Konsekuensi disini artinya adalah individu bisa 

memberikan penguatan ataupun hukuman atas perilaku yang 

mereka lakukan. Individu bisa memberikan penguatan pada diri 

mereka ketika berhasil menyelesaikan tujuan–tujuan mereka. Dan 

mereka juga bisa membuat konsekuensi hukuman pada diri 

mereka sendiri, ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak 

memenuhi standar performa mereka sendiri. 

                                                           
35 Schunk, Dale H,  Learning Theorries Teori– Teori Pembelajaran Perspektif 

Pendidikan Edisi Keenam (penerjemah Widiyasinta) (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2012), 561. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perempuan Karir di Kabupaten Ponorogo 

1. Data Penduduk 

Secara Demografi Kabupaten Ponorogo sampai dengan 

akhir tahun 2017 memiliki penduduk sejumlah  68.998 jiwa, yang 

datanya sebagai berikut: 

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 1.2 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin1 

NO URAIAN JUMLAH (JIWA) 

1.  Laki-laki 31.672 
2.  Perempuan 37.300 

 JUMLAH  68.998 

 

2. Lembaga Pendidikan  

Pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan 

Ponorogo Kabupaten Ponorogo sudah berjalan, sudah terlihat dari 

sarana dan prasarana yang ada antara lain: 

Tabel 1.3 
Prasarana Lembaga Pendidikan2 

URAIAN KETERANGAN 
Gedung SMK 12 unit  
Gedung SMA/Sederajat 7 unit 
Gedung SMP/Sederajat 12 unit 
Gedung SD/Sederajat 34 unit 
Gedung TK 34 unit 

JUMLAH  99 Unit 
 

                                                           
1  Ibid., 7 
2
  Ibid., 9. 
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3. Kondisi Sosial Keagamaan 

Masyarakat Kecamatan Ponorogo penduduknya mayoritas 

menganut agama Islam. Sebagai masyarakat dengan penduduk 

mayoritas beragama Islam, maka sangat wajar jika kegiatan 

kemasyarakatannya banyak diwarnai oleh kegiatan keislaman. 

Hal ini terlihat bahwa terdapat beberapa kelompok majlis ta`lim 

Yasinan, Tahlilan, Dibaan, Hataman Qur‟an.3 

Terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan 

tersebut dapat  mewujudkan keselarasan dan kerukunan hidup 

dalam masyarakatnya maupun keagamaannya.4 

4. Profesi Hakim  

Hakim sebagai salah satu profesi pegawai negeri sipil 

(PNS) yang memiliki wewenang menjalankan fungsi peradilan 

berupa memeriksa, mengadili, dan menegakkan kebenaran yang 

sesungguhnya, ketika terjadi sengketa maupun pengukuhan suatu 

hak perdata individu beragama Islam. Adapun tugas-tugas pokok 

Hakim di pengadilan agama antaralain:  

a. Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hokum dan 

rasa keadilan yang hidup di masyarakat.5 

b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan.6 

c. Mendamaikan para pihak yang bersengketa 

d. Memimpin persidangan.7 

                                                           
3 Ibid., 10. 
4 Kepala Camat Kecamatan Ponorogo, Hasil Wawancara, 30 Mei 2018. 
5
 Lembaran Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Pasal 5.  
6
  Lembaran Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Pasal 4. 
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e. Memeriksa dan mengadili perkara.8 

f. Pelaksaan putusan 

g. Memberikan jasa hukum.9 

Hakim laki-laki maupun hakim perempuan, mempunyai 

kewajiban dan tugas pokok yang sama. Sebagai PNS pasti 

mengalami regulasi diri. Sehingga dengan proses regulasi diri 

yang baik maka keutuhan keluarga dapat dicapai. 

B. Deskripsi Informan Penelitian 

1. Anis Sulfiyah (48 tahun)  

Anis Sulfiyah bekerja sebagai guru dan sekaligus Kepala 

Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah  Negeri (MIN) Winong Ponorogo. 

Anis sudah mengajar selama kurang lebih 13 Tahun.  . Suami Anis, 

Sutrisno, bekerja sebagai Wiraswasta. Pasangan ini sudah menikah 

selama enam belas tahun dan memiliki dua orang anak, anak 

pertama kuliah dan anak kedua duduk di bangku SD.  

Alasan Anis bekerja adalah untuk mengaktualisasikan ilmu 

yang didapatkannya dari Sekolah Pendidikan Guru. Keluarga ini 

termasuk dalam kategori keluarga dengan tingkat ekonomi 

menengah ke atas. Sutrisno mengijinkan istrinya bekerja dan  

beranggapan bahwa dengan bekerja istrinya akan bertambah 

                                                                                                                                                 
7
 Lembaran Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Pasal 11.   
8
 Lembaran Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Pasal 10.   
9
 Lembaran Nomor 5076, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Pasal 38.   
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pengalaman dan kedewasaannya. Tidak ada pembagian kerja 

rumah tangga secara pasti dan berkelanjutan di dalam keluarga ini. 

Pekerjaan rumah yang Sutrisno lakukan sebatas membantu pada 

membersihkan lingkungan. Pengasuhan anak lebih pada Ibu Anis. 

Antara Anis maupun Sutrisno meskipun tingkat pendidikannya 

berbeda, tetapi tetap menganggap bahwa suami adalah kepala 

rumah tangga yang harus dihormati keberadaannya selama 

perilakunya tidak menyimpang. 

2. Kidwitina (53 Tahun) 

Kidwitina bekerja sebagai PNS Guru Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri 3 Ponorogo. Dia telah menyelesaikan 

pendidikan S1 Pendidikan di UNESA Surabaya Jurusan Akuntansi. 

Di samping menjadi guru Ibu Tina juga menjabat sebagai ketua 

koperasi di SMPN 3 Ponorogo. Suaminya Dwi Priyanto sekarang 

juga bekerja sebagai PNS Guru di SMPN 5 Ponorogo. Pasangan ini 

telah bekerja sebelum mereka memutuskan untuk menikah. Alasan 

pendidikan menjadi alasan utama ibu Tina untuk berkarir di 

samping alasan demi pendidikan anak di masa depan. Pasangan ini 

memiliki tiga orang anak yang masih SD dan Kuliah. Di dalam 

keluarga ini terdapat pembagian kerja rumah tangga meskipun 

sifatnya suami hanya membantu istri. Ibu Tina beranggapan bahwa 

seorang istri yang menjadi perempuan karir tidak boleh 

melepaskan kodratnya sebagai seorang ibu, menurutnya keluarga 



51 
 

tetap nomor satu. Menurut penuturan Bapak Dwi, seorang 

perempuan bekerja adalah sebuah kebutuhan diri untuk 

mengaktualisasi kemampuan individu. Oleh karena itu, Bapak Dwi 

mengijinkan Ibu Tina bekerja secara senang hati. 

3. Arin Andriani (43 Tahun) 

Pasangan ini merupakan pasangan dengan profesi yang 

sama yaitu PNS guru. Alasan Istri bekerja sebagai guru adalah 

untuk mengaktualisasikan ilmunya sebagai tenaga pendidik dan 

juga untuk menambah pendapatan keluarga. Persamaan profesi 

membuat keduanya saling pengertian akan kesibukan masing 

masing. Keadaan ini menyebabkan keduanya kadang tidak bertemu 

di rumah selama satu hari atau hanya bertemu dalam waktu yang 

sangat singkat. Keluarga ini memiliki dua orang anak Anak 

pertama berusia 22 tahun, anak kedua 15 tahun. Terjadi pembagian 

kerja yang merata antara istri dan suami di dalam kelurga 

ini disebabkan oleh keadaan pekerjaan keduanya. Siapa yang 

berada di rumah, itu lah yang mengerjakan pekerjaan rumah. 

Apabila keduanya di rumah, maka pekerjaan rumah dilaksanakan 

secara bersama-sama. Sebagai seorang guru, Arin mengatakan 

bahwa dirinya terkadang  kewalahan apabila harus mengerjakan 

pekerjaan rumah sendiri. 
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4. Ibu Drs. Siti Azizah 

Jabatan sebagai Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, lahir 

di Bojonegoro tanggal 15 Oktober 1969. Alasan Istri bekerja 

sebagai guru adalah untuk mengaktualisasikan ilmunya sebagai 

tenaga pendidik dan juga untuk menambah pendapatan keluarga. 

Profesi hakim yang sering menyita waktu bersama keluarga sangat 

berpotensi dan berpengaruh terhadap kehidupan keluarga. Saling 

pengertian akan kesibukan masing masing. Keadaan ini 

menyebabkan kadang tidak bertemu di rumah selama satu hari atau 

hanya bertemu dalam waktu yang sangat singkat. 

C. Pemahaman Karir Menurut Istri dan Suami 

Berdasarkan fikih seorang istri tidak diperkenankan keluar 

rumah tanpa seizin suami bahkan puasa sunnah pun tidak 

diperbolehkan tanpa seizin suami. Di dalam penafsiran kontemporer 

perempuan diperbolehkan untuk mengembangkan kemandiriannya 

dalam berbagai aspek kehidupan atau berkarir asal tidak 

mengeksploitasi tubuh perempuan itu sendiri. 

Berdasarkan pada wawancara dan observasi yang dilakukan 

selama pengambilan data di lapangan, dapat dikatakan bahwa semua 

informan mengetahui hak dan kewajiban mereka di dalam Islam. 

Berdasarkan kutipan hasil wawancara peneliti dengan informan Arin 

Andriani mengatakan bahwa hak suami adalah sebagai berikut“Istri itu 
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merupakan hak sepenuhnya suami. Surga istri itu ada di tangan suami. 

Jadi, seperti apapun apa suami itu, kalau bisa tetap dihormati”10 

Pendapat para informan ini dipengaruhi oleh lingkungan 

keluarga dan juga pendidikan Islam yang dimiliki. Hal ini bisa 

dijelaskan karena di satu sisi para informan menyatakan bahwa suami 

adalah pemimpin yang harus dihormati dan dimintai ijin dalam segala 

hal, namun berdasarkan pengamatan, ijin dan hormat tersebut lebih 

longgar dari pada yang dikatakan.  

Mengenai kedudukan di dalam keluarga, secara garis besar 

informan perempuan dan laki-laki menyatakan bahwa suami memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi dalam pemahaman hak dan kewajiban 

suami istri dalam Islam. 

Kesenangan yang bebas merupakan hak istri yang juga wajib 

diberikan oleh suami. Diperbolehkannya istri berkarir dan berkarya 

sesuai dengan kapasitas istri termasuk dalam kebebasan istri yang 

diberikan olehh suami. Hal ini diungkapkan oleh semua istri yang 

mengatakan bahwa suami dengan suka rela mengijinkan mereka untuk 

berkarir di luar rumah. Keadaan ini menandakan bahwa suami 

menurut istri telah memberikan kebebasan berkarir. Berdasarkan 

kutipan hasil wawancara peneliti dengan informan Arin Andrian, dia 

mengatakan jawaban sebagai berikut: 

                                                           
10 Arin Andriani, Hasil Wawancara, 21 Mei 2018.  
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Suami lah yang mendorong diri saya untuk bekerja. Secara tidak 

langsung sebelum menikah itu ada lowongan PNS dan justru itu 

suami saya yang mendorong untuk mendaftar PNS . Jadi kan 

secara tidak langsung mengijinkan untuk saya bekerja.11 

 
Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga 

merupakan upaya untuk menjaga keharmonisan kelurga. Para istri 

yang menjadi informan di dalam penelitian ini menyebutkan bahwa di 

dalam kesibukan mereka bekerja di luar rumah mereka selalu 

berusaha  berkomunikasi dengan suami dan meluangkan waktu untu 

bersama. Keadaan tersebut dipercaya oleh istri dapat tetap 

menciptakan keharmonisan keluarga. Hal ini pula yang dapat tetap 

mendekatkan orangtua yang sibuk bekerja dengan anak-anak mereka. 

Berdasarkan kutipan hasil wawancara peneliti dengan informan 

Kidwitina, dia mengatakan jawaban “Ya saling menjaga komunikasi, 

sebisa mungkin dalam satu hari itu sharing mengenai pekerjaan 

masing-masing, dengan anak juga harus bisa berkumpul membantu 

pekerjaan rumah.”12  

Wawancara yang dilakukan oleh para suami didapatkan data 

bahwa pemahaman suami mengenai hak mereka dari seorang istri 

adalah patuhnya istri kepada suami serta istri memiliki tanggung 

jawab terhadap rumah. 

Menurut penuturan para suami, istri yang bekerja tetap 

memiliki tanggung jawab terhadap anak dan keluarga. Pernyataan 

                                                           
11 Arin Andriani, Hasil Wawancara, 21 Mei 2018.  
12 Kidwitina, Hasil Wawancara, 20 Mei 2018.  



55 
 

tersebut, diucapkan secara langsung oleh para suami. Berdasarkan 

kutipan hasil wawancara peneliti dengan informan Dwi Priyanto, dia 

mengatakan jawaban sebagai berikut “Walaupun bekerja, harus tetap 

bisa mengontrol stamina, energi, dan sebagainya agar tidak 

mempengaruhi perkembangan anak.”13 

Pernyataan Dwi Priyanto tersebut menyatakan bahwa 

perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh stamina istri karena istri 

yang bertanggungjawab atas anak. Pernyataan ini juga dikuatkan 

dengan pendapat Mohammad Latif mengenai tugas seorang istri di 

rumah harus diselesaikan sebelum berangkat bekerja. Berdasarkan 

kutipan hasil wawancara peneliti dengan informan Mohammad Latif, 

dia mengatakan jawaban sebagai berikut “Dia bekerja itu harus bisa 

membagi waktu, sebelum berangkat harus memenuhi kewajibannya 

dulu karena tugas dan kewajiban sebagai istri kan banyak sekali.”14 

Perempuan yang bekerja di Indonesia belum bisa dikatakan 

sebagai pencari nafkah utama seperti halnya seorang laki-laki, 

sehingga tunjangan yang diterima oleh pekerja perempuan lebih 

rendah daripada pekerja laki-laki. Perempuan karir tidak akan 

menyebabkan masalah di dalam keluarga apabila berbekal 

keterbukaan, perhatian, dan pengaturan waktu yang tepat. Sesuai 

dengan kajian pustaka yang telah disebutkan bahwa perempuan 

cenderung bekerja di luar rumah karena ingin membantu suami dalam 

                                                           
13 Ibid,. 
14 Mohammad Latif, Hasil Wawancara, 18 Mei 2018  
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hal mencari nafkah. Informan di dalam penelitian ini juga mengatakan 

bahwa bekerja adalah cara mengaktualisasi diri dan ilmu yang 

merupakan amanah yang harus dilaksanakan. Meskipun demikian, 

pandangan informan mengenai perempuan karir bermacam-macam dan 

tidak semua menanggapi keberadaan perempuan karir dengan sudut 

pandang positif. Ada informan yang merasa perempuan seharusnya 

tidak bekerja jika suami telah mampu mencukupi kebutuhan keluarga. 

Berdasarkan penelitian dengan 5 informan, secara garis besar 

ada dua keadaan yang bisa dijadikan analisis dalam pembahasan ini, 

pertama pendapat setuju dengan keberadaan perempuan karir dan yang 

kedua setuju dengan persyaratan. Hal ini dengan berbagai alasan yang 

menguatkan argumen-argumen mereka memilih menjadi perempuan 

karir. Secara garis besar ada dua alasan istri memilih menjadi 

perempuan karir. Pertama, perempuan karir merupakan salah satu cara 

menjalankan amanah dari ilmu yang telah mereka dapatkan di bangku 

kuliah maupun di sekolah. Berdasarkan kutipan hasil wawancara 

peneliti dengan informan Arin Andiani, dia mengatakan jawaban 

sebagai berikut: 

Pada dasarnya saya ingin mengabdikan ilmu yang saya peroleh 

selama di bangku kuliah, sebagai guru. Di mana dengan ilmu 

yang saya peroleh itu saya bisa memberi kemanfaatan bagi 

masyarakat. Kalau bekerja ilmunya tidak mati dan agar tidak 

menjadi pengangguran.”15  

 

                                                           
15 Arin Andriani, Hasil Wawancara, 21 Mei 2018. 
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Memanfaatkan ilmu untuk kepentingan masyarakat adalah 

salah satu menjalankan perintah agama yaitu menyampaikan ilmu 

kepada orang lain dalam berbagai cara bisa dengan cara pengabdian 

diri atau dengan menyampaikan secara langsung. Selain itu ilmu yang 

tidak digunakan cenderung akan mati. 

Alasan istri bekerja di luar rumah adalah alasan menambah 

penghasilan bagi keluarga untuk masa depan pendidikan anak dan 

keluarga. Pernyataan ini disampaikan oleh Kidwitina yang bekerja 

sebagai guru PNS SMP ketika ditanya mengenai tujuan atau alasannya 

menjadi perempuan karir. Berdasarkan kutipan hasil wawancara 

peneliti dengan informan Kidwitina, dia mengatakan jawaban sebagai 

berikut “Menambah penghasilan keluarga, kita berpikirnya ke depan, 

besok kalau anak sekolah butuh pendidikan yang baik juga, alasan 

pendidikan anak itu yang utama”16  

Tujuan dari perempuan yang berkarir di samping ingin 

mengaktualisasikan diri dan ilmu juga ingin menambah penghasilan 

keluarga guna mempersiapkan pendidikan anak yang baik. Di dalam 

melasanakan tugas sebagai perempuan karir, baik diucapkan secara 

langsung maupun tidak secara langsung, mereka menyadari adanya 

syarat dan batasan yang harus tetap mereka penuhi di dalam rumah 

tangga. Berdasarkan kutipan hasil wawancara peneliti dengan 

informan Kidwitina, dia mengatakan jawaban sebagai berikut: 

                                                           
16  Kidwitina, Hasil Wawancara, 20 Mei 2018. 
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Wanita karir itu diperbolehkan, tetapi yang pertama harus seijin 

dari suami. Pada dasarnya selama bekerja keluarga tidak 

dikesampingkan. Terus tugas saya sebagai istri, sebagai ibu 

rumah tangga harus tetap dilaksanakan.”17  

 
Pernyataan Kidwitina sebagai seorang perempuan karir yang 

bekerja dari pagi sampai malam dan sudah memiliki asisten 

rumahtangga, menandakan bahwa pembakuan tugas istri sebagai 

pengelola pekerjaan rumah tangga tidak boleh tertinggal meskipun 

menjadi perempuan karir.  Kegiatan bekerja istri di luar rumah yang 

rata-rata sekitar delapan jam menyebabkan rentannya permasalahan 

yang timbul dalam keluarga. Oleh karena itu ada beberapa cara yang 

menurut para perempuan karir tetap untuk menjaga keharmonisan 

keluarga. Pertama, istri dan suami harus dilandasi dengan kepercayaan 

antara kedua belah pihak. Kedua, komunikasi intens setiap hari, 

berbagi mengenai pekerjaan, dan berkumpul dengan keluarga. 

Berdasarkan kutipan hasil wawancara peneliti dengan informan Arin 

Andriani, dia mengatakan jawaban sebagai berikut “Saling menjaga 

komunikasi, sebisa mungkin dalam satu hari itu berbagi mengenai 

pekerjaan masing-masing, dengan anak juga harus bisa berkumpul” 

18 

Upaya menjaga keharmonisan keluarga selanjutnya yaitu 

mengalah salah satu apabila terjadi pertengkaran serta tidak 

mengambinghitamkan keadaan untuk menjadi masalah. Tidak 

                                                           
17 Ibid,.  
18 Arin Andriani, Hasil Wawancara, 21 Mei 2018. 
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menjelek-jelekkan suami dihadapan anak. Berdasarkan kutipan hasil 

wawancara peneliti dengan informan Kidwitina, dia mengatakan 

jawaban sebagai berikut: 

Yang penting saling percaya, terus misalnya ada komplain yang 

satu harus bisa diam, kalau saya begitu. Kalau saya diam nanti 

bapaknya malah terus meredam, tetapi kalau yang satu ngomong 

dan yang satu ikut ngomong itu malah bisa. Kalau yang besar-

besar (anaknya) sudah tahu, saya kadang curhat sama anak. 

Misalnya anak kadang bicara bapak seperti ini seperti ini, saya 

bilang “bapak tu kayak gitu karena sayang”, bukan terus saya 

tambahi yang jelek-jelek. Jadi bapak itu sudah bekerja keras 

untuk kalian, jadi bapak punya rasa capek, emosi itu kan biasa, 

wajar.19 

 

Pandangan para suami dalam menyikapi perempuan karir di 

dalam Islam berbeda-beda. Ada tiga macam pandangan suami 

mengenai pendapat perempuan yang bekerja di luar rumah atau 

perempuan karir. Pendapat-pendapat tersebut termasuk di dalam alasan 

suami mengijinkan istri bekerja. Alasan pertama adalah perempuan 

diperbolehkan bekerja untuk membantu suami mencari nafkah. Alasan 

kedua adalah diperbolehkannya perempuan yang bekerja di luar rumah 

untuk menjalankan amanah atas ilmu yang mereka miliki. Alasan ketiga 

menyatakan bahwa perempuan bekerja merupakan cara untuk 

memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Pendapat pertama yang 

menyatakan bahwa perempuan karir itu bersifat membantu adalah 

pernyataan dari Dwi Priyanto. Pendapat mengenai perempuan karir 

tetap tidak lepas dengan kenyataan pandangan masyarakat bahwa 

                                                           
19 Kidwitina, Hasil Wawancara, 20 Mei 2018.  
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bertujuan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. 

Berdasarkan kutipan hasil wawancara peneliti dengan informan Dwi 

Priyanto, dia mengatakan jawaban sebagai berikut “Islam mengijinkan 

istri bekerja, meskipun tanggung jawab sebelumnya itu sepenuhnya 

suami, tetapi sesuai dengan perkembangan jaman diperbolehkan 

karena sifatnya membantu”.20 

Alasan kedua diijinkannya perempuan bekerja adalah untuk 

melaksanakan amanah atas ilmu yang dimiliki. Menurut Dwi Priyanto 

menyatakan bahwa perempuan bekerja sama halnya dengan menuntut 

ilmu. Perempuan karir itu ya perempuan yang berusaha untuk mandiri, 

agama juga menukung siapa saja untuk menjadi lebih baik, sama hal 

nya dengan menuntut ilmu yang di wajibkan kepada orang Islam baik 

laki-laki mapun perempuan, menuntut ilmu kan proses menjadi lebih 

baik, kalau bekerja membuat perempuan menjadi lebih baik berarti 

tidak masalah. Akan menjadi masalah kalau perempuan berkerja pada 

pekerjaan yang tidak dibenarkan oleh agama.21  

Berdasarkan pandangan tersebut, membukakan mata bahwa 

pandangan mengenai perempuan karir tidak selamanya berat sebelah 

atau negatif. Hal ini kembali dipengaruhi oleh lingkungan tempat 

tinggal dan juga pendidikan formal maupun pemahaman agama yang 

dimiliki. Selain itu, menurut Dwi Priyanto, seorang perempuan 

memang memiliki hak untuk bekerja. Hal ini dikarenakan perempuan 

                                                           
20 Dwi Priyanto, Hasil Wawancara, 22 Mei 2018  
21 Ibid,.   
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juga memiliki kebutuhan mengaktualisasikan diri mereka dan 

bersosialisasi dengan cara bekerja. Disamping itu juga dengan bekerja 

seorang perempuan bisa mengabdikan diri dan bermanfaat bagi 

masyarakat. Berdasarkan kutipan hasil wawancara peneliti dengan 

informan Dwi Priyanto, dia mengatakan jawaban sebagai berikut 

“Dari karakter karir pendidikannya sebagai seorang guru, bekerja, 

bersosialisasi, mengaktualisasikan dirinya. Agar dia mengamalkan 

ilmu yang dia miliki agar berguna bagi lingkungan masyarakat 

tempat tinggal kami”22 

Kesadaran suami yang menyatakan perempuan bekerja untuk 

mengaktualisasikan diri didasarkan pada latar belakang pendidikan 

suami. Keadaan ini berbeda dengan suami yang tidak mengetahui hal 

tersebut, sehingga beranggapan diperbolehkannya istri bekerja untuk 

membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga. Mengenai perizinan 

untuk istri yang bekerja, semua suami menjawab bahwa mereka 

memberikan izin tanpa syarat tertentu, tetapi pada kenyataannya pada 

akhir kalimat mereka selalu membubuhkan kata “.yang penting ingat 

rumah” 23 

Berdasarkan kalimat tersebut peneliti mengkaji lebih dalam 

hingga ditemukan beberapa pernyataan yang sama halnya dengan 

persyaratan sebagai perempuan karir. Berdasarkan kutipan hasil 

wawancara peneliti dengan informan Dwi Priyanto, dia mengatakan 

                                                           
22 Ibid,.   
23 Ibid,.  
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jawaban sebagai berikut “Batasannyaya dia bisa menjaga kehormatan 

dirinya, suaminya, dan keluarganya”24  

Kemudian dikuatkan dengan jawaban dari informan 

Mohammad Latif berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut 

“Walaupun bekerja harus tetap bisa mengontrol stamina, energi, dan 

sebagainya agar tidak mempengaruhi perkembangan anak”25 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, meskipun suami 

mengatakan tidak memberikan syarat bekerja kepada istri, tetapi 

mereka secara tersirat memberikan batasan-batasan bagi istri. Syarat 

tersebut yang pertama tidak melupakan rumah dalam artian harus bisa 

membagi waktu dengan keluarga. Kedua, menjaga kehormatan diri 

sendiri dan keluarga. Selanjutnya adalah tetap menjaga emosi dan 

stamina agar tidak berpengaruh terhadap perkembangan anak. Suami 

juga memiliki pendapat mengenai cara menjaga keharmonisan 

keluarga, salah satunya dengan meneladani sikap Rasulullah dalam 

memperlakukan istrinya serta dengan komunikasi yang baik.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

menjaga keharmonisan keluarga bisa dilaksanakan dengan cara tetap 

memberikan hak terhadap istri. Selain itu komunikasi dan 

kebersamaan juga menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan 

keluarga yang sibuk keduanya sibuk bekerja. Berdasarkan kutipan 

hasil wawancara peneliti dengan informanMohammad Latif, dia 

                                                           
24 Ibid,.    
25 Mohammad Latif, Hasil Wawancara, 18 Mei 2018   
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mengatakan jawaban sebagai berikut “Kita menyesuaikan dengan 

waktu kerja, kalau ada waktu libur yang sama-sama libur, anak-anak 

libur dan sedang tidak piket, biasanya pergi main ke pantai atau ke 

tempat-tempat wisata yang penting bisa berkumpul.”26 

Hal ini juga diungkapkan oleh semua informan baik istri 

maupun suami bahwa tidak ada permasalahan yang bisa 

menghancurkan rumah tangga mereka meskipun istri bekerja. 

Berdasarkan kutipan hasil wawancara peneliti dengan informan 

Mohammad Latif, dia mengatakan jawaban sebagai berikut “Ketika 

semua sudah berjalan sesuai fitrahnya masing-masing, kami meyakini 

bahwa itu tidak akan menjadi masalah.”27 

Pernyataan ini juga diperkuat dengan adanya batasan-batasan 

bagi perempuan yang secara sadar mereka laksanakan di dalam 

bekerja, seperti yang telah dijabarkan pada pembahasan di atas. 

Misalnya menjaga kehormatan diri dan tidak melupakan kiprahnya di 

dalam rumah tangga. Selain itu disorganisasi keluarga dapat dihindari 

dengan cara istri dan suami sama-sama menjaga keharmonisan 

keluarga, seperti tetap saling berkomunukasi dan meluangkan waktu 

untuk berkumpul bersama keluarga. 

D. Pembagian Pekerjaan dalam Keluarga  

Pembagian pekerjaan akan terasa adil bagi perempuan dan 

laki-laki apabila dapat memilah pekerjaan sesuai dengan kapasitas 

                                                           
26 Ibid,.     
27 Mohammad Latif, Hasil Wawancara, 19 Mei 2018    
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masing-masing. Yang dimaksud dengan pekerjaan sesuai kapasitas 

dalam hal ini bukan pembagian antara domestik dan publik, tetapi 

mengacu pada kapasitas yang dimiliki laki-laki dan perempuan di 

publik. Jadi, baik perempuan maupun laki-laki yang memiliki ilmu 

sesuai dengan bidangnya masing-masing bisa mempergunakannya 

dalam pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya tersebut. 

Sedangkan dalam pembagian kerja di ranah domestik, pembagian 

kerja secara adil apabila istri maupun suami menyadari adanya tugas 

yang diemban secara bersama-sama dan tidak berat sebelah atau yang 

satu hanya membantu yang lain.  

Perempuan yang bekerja harus tetap melaksanakan tugas 

rumah tangga dan mengurusi anak-anak. Ada dua jenis pembagian 

kerja yang dapat dilihat dari pola kehidupan keluarga di Kecamatan 

Ponorogo yang istrinya bekerja di luar rumah. Pembagian kerja yang 

pertama adalah istri mempunyai tanggung jawab penuh dalam 

pekerjaan rumah. Jenis pembagian kerja yang kedua adanya kesadaran 

para suami untuk melaksanakan pekerjaan rumah sebagai tanggung 

jawab mereka. Di dalam jenis pembagian kerja yang kedua istri tetap 

menjadi penanggungjawab utama tugas rumah tangga, namun karena 

suami sadar akan tanggung jawabnya, maka pembagian kerja di dalam 

rumah tangga sudah adil. Pada jenis keluarga yang pertama belum 

terjadi pembagian kerja secara penuh antara suami dan istri karena 

pelaksanaan pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh suami 
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hanya sekedar membantu istri. Berdasarkan kutipan hasil wawancara 

peneliti dengan informan Mohammad Latif, dia mengatakan jawaban 

sebagai berikut “Istilahnya istri juga melaksanakan tugas dan 

kewajiban sebagai istri. Sebagai suami kita hanya membantu” 28 

Jadi, mereka beranggapan bahawa ketika perempuan bekerja di 

luar rumah, tanggung jawab atas pekerjaan rumah tetap menjadi 

tanggungan bagi istri dan sebagai suami mereka hanya membantu 

semampu mereka. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh para suami 

berkisar pada menyapu halaman, merawat tanaman, atau mencuci 

piring. Berdasarkan kutipan hasil wawancara peneliti dengan informan 

Mohammad Latif, dia mengatakan jawaban sebagai berikut “Hanya 

menyapu atau bersih lingkungan saja, kalau mencuci bagian ibu-

ibu”29  

Hal ini menandakan adanya pembagian bagi pekerjaan-

pekerjaan tertentu, dimana pembagian yang digunakan berdasarkan 

pada alasan gender. Kenyataan tersebut tidak hanya dikatakan oleh 

suami, istri pun membagi pekerjaan rumah tangga tersebut secara bias 

gender. Berdasarkan kutipan hasil wawancara peneliti dengan 

informan Kidwitina, dia mengatakan jawaban sebagai 

berikut“Misalnya kalau hari Minggu saya sedang repot, suami ikut 

                                                           
28 Mohammad Latif, Hasil Wawancara, 18 Mei 2018    
29 Ibid,.  
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membantu mencuci, kalau cuci piring itu yang tidak tega saya, suami 

suruh cuci piring”30 

Dari Informan tidak ada pembagian kerja yang pasti antara 

suami istri, namun demikian istri tetap memiliki tanggung jawab 

dalam urusan pekerjaan rumah tangga.  Berdasarkan pada pembagian 

kerja di dalam keluarga muslim tersebut, bisa ditarik suatu kesimpulan 

bahwa penanggung jawab utama dalam hal pekerjaan rumah adalah 

seorang istri meskipun istri juga bekerja di luar rumah. Melihat ulang 

pendapat para istri dan suami mengenai pekerjaan publik, mereka 

beranggapan bahwa pekerjaan istri di luar rumah hanya membantu 

suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Pada kenyataannya, 

beban dan tugas yang di emban oleh perempuan dan laki-laki dalam 

pekerjaan publik adalah sama, tidak mungkin suami bisa membantu 

pekerjaan istri apabila pekerjaan istri sangat berbeda dengan suami. 

Selain pekerjaan di luar yang membutuhkan tanggung jawab besar, 

seorang istri masih memiliki beban dan menjadi penanggung jawab 

tunggal dalam hal memenuhi pekerjaan domsestik rumah tangga. Hal 

ini lah yang disebut dengan beban ganda perempuan yang berkarir. 

Meskipun istri dan suami beranggapan bahwa terdapat kesetaraan 

dalam hal pekerjaan, tetapi tidak termasuk dalam kesetaraan pekerjaan 

domestik. Ketidakadilan dalam pembagian kerja antara suami istri 

yang sama-sama memang tidak dirasakan oleh perempuan yang 

                                                           
30 Kidwitina, Hasil Wawancara, 20 Mei 2018.   
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bekerja karena budaya telah megatakan bahwa perempuan lah yang 

memiliki tanggung jawab dalam ranah domestik rumahtangga. 

Dengan semboyan dalam budaya Jawa bahwa istri itu suargo nunut 

neraka katut (surga numpang neraka ikut), istri sepenuhnya harus 

menjadi pengikut suami. Keadaan beban ganda pada perempuan yang 

menjadi Peneliti dalam penelitian ini tidak dirasakan oleh suami 

maupun istri karena mereka beranggapan bahwa salah satu kewajiban 

istri adalah mengurusi rumah tangga, seperti yang telah dibahas dalam 

kajian pemahaman hak dan kewajiban suami istri.  

Pandangan mengenai pasangan suami istri berjauhan karena 

pekerjaan hakim sebagai berikut “tidak ada masalah, cuma yang perlu 

itu perempuan itu perbanyak iman, sabar itu yang paling utama.”31 

Ibu Siti Azizah menanggapi pasangan suami istri yang tinggal 

berjauhan karena pekerjaan tidak apa-apa. Inti dari hubungan keluarga 

adalah iman yang kuat dan sabar sehingga tidak ada masalah yang 

berarti dalam menjalani pernikahan.  

Faktor emosi yang sangat penting dalam pemecahan masalah 

keluarga. Bagaimana proses penyelesaian masalah dalam 

rumahtangga dapat diselesaikan anpa memicu lahirnya masalah baru. 

Berikut penyelesaian masalah informan hakim perempuan yakni ibu 

Siti Azizah  

Saling pengertian, kalau ada masalah diselesaikan segera atau 
secepatnya dan berusaha supaya tidak menimbulkan masalah 

                                                           
31

 Siti Azizah, Hasil Wawancara, 20 Juli 2018.   



68 
 

lagi. sebagai seorang ibu tangga harus memberi budi pekerti 
yang baik, tidak perlu bersuara tapi contoh perbuatan yang baik. 
keteladanan itu pasti mengarahkan ke positif, secara tidak 
langsung pasti mengikuti”.32 
 

Upaya yang dilakukan ibu Siti Azizah dalam menyelesaikan 

masalah adalah sebagai berikut “setiap ada waktu luang saya 

sempatkan untuk telepon”.33. uaya yang dilakukan ibu Siti Azizah 

adalah komunikasi. Komunikasi yang dipilih adalah komunikasi lewat 

telepon. Komunikasi ini dilakukan untuk membangun harminisasi 

dalam keluarga.  

Jadi dari penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

komunikasi intensif dengan keluarga sangat perlu dilakukan agar 

beban yang ditanggung oleh seorang perempuan karir bisa teratasi. 

Meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah, bentuknya selalu 

bersyukur di setiap keadaan dan baik di luar maupun di dalam rumah. 

Memberikan contoh dan tauladan kepada keluarga, bentuknya budi 

pekerti yang baik. 

                                                           
32 Ibid,.  
33

 Ibid,. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

A. Analisa Analisa Hukum Islam tentang Perempuan Karir. 

Munculnya istilah perempuan karir pada beberapa tahun terakhir 

ini ditandai dengan banyaknya kaum perempuan (ibu rumah tangga) 

yang berperan melebihi peran laki-laki, misalnya sebagai birokrat , 

teknokrat, politikus, usahawan, negarawan, dan sebagainya. Sebagai 

mitra laki-laki, perempuan harus mampu memposisikan diri secara 

integral dengan laki-laki sehingga mereka tidak kehilangan kendali, 

yang pada gilirannya sebagai ibu rumah tangga. 

Setiap istri yang memilih berkarir di luar rumah pasti akan 

memberikan dampak terhadap kehidupan rumah tangganya. Pertama 

adalah berpengaruh positif, selama istri berkarir dengan mengikuti 

ketentuan dan syariat agama serta membagi waktu untuk keluarga, tentu 

akan mendatangkan keuntungan baginya yaitu keharmonisan dalam 

rumah tangga, dan dengan berkarirnya seorang istri dapat membantu 

suami dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga serta 

dapat mengembangkan ilmu pengertahuan yang dimiliki sang istri, yang 

artinya perempuan yang berkarir di Kabupaten Ponorogo meskipun 

memiliki beban yang bertambah dengan bekerjanya seorang istri tetapi 

tidak membuat seorang istri menjadi lalai dan lengah dengan tugas, 

peran serta kedudukannya sebagai seorang istri. Bagi para istri yang 

kehidupan rumah tangganya tetap harmonis mereka mengaku bahwa 
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terciptanya keluarga harmonis dikalangan perempuan karir tidak hanya 

karna istri yang pandai mengatur keperluan suami dan anak saja, akan 

tetapi juga dengan adanya dukungan serta pengertian dari keluarga. 

Agar tetap terjaganya keluarga harmonis dikalangan rumah 

tangga perempuan karir di Kabupaten Ponorogo adalah yang paling 

utama dengan dibekali iman, agama, dan pengetahuan yang kuat 

mengenai Islam agar ketika seorang istri terjun kelapangan pekerjaan 

yang berada di luar rumah mereka tidak menjadi lupa diri, dan tinggi 

hati. Karena bagaimanupun juga hakikatnya seorang istri tidak akan 

bisa menyaingi kedudukan suami di dalam rumah tangganya. Sebesar 

apapun karya istri yang telah diraih dalam pekerjaannya istri tidak boleh 

melalaikan peran dan tugasnya sebagai seorang istri sekaligus ibu 

rumah tangga, dan senyaman-nyamannya tempat adalah rumah 

suaminya. Menurut perempuan karir yang ada di Kabupaten Ponorogo 

sesibuk apapun seorang istri dengan pekerjaan nya mereka wajib untuk 

meluangkan sedikit waktu untuk berkumpul dengan keluarga agar 

keharmonisan yang ada di dalam rumah tangga tetap terjaga bahkan 

semakin bertambah. Ketika suami mengizinkan istri untuk bekerja di 

luar rumah maka diantara keduanya harus dibekali sikap saling percaya 

dan saling menghargai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

Menurut saya untuk perempuan karir di Kabupaten Ponorogo 

yang memberikan pengaruh positif terhadap rumah tangga nya, cukup 

menggambarkan bahwa mereka berkarir dengan aturan dan ketetapan 
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yang telah diatur dalam agama Islam dan tidak bertentangan dengan 

hukum Islam, justru patut menjadi panutan bagi perempuan- perempuan 

karir yang lain nya agar tetap dapat berkarir sesuai syariat hukum Islam. 

Kedua adalah berpengaruh negatif, dari beberapa kehidupan 

rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Ponorogo adalah terkadang 

ketika seorang istri merasa mampu untuk mencari penghasilan sendiri 

mereka mulai melupakan jati diri sebenarnya bahwa pada hakikatnya 

mereka adalah seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Memang benar 

awal tujuan sebenarnya dari berkarir adalah untuk membantu 

perekonomian rumah tangga yang semakin menurun, tetapi pada 

akhirnya semakin tinggi penghasilan yang didapatkan melebihi suami 

dan semakin tinggi pangkat yang diraih malah membuat istri menjadi 

tinggi hati. Namun sikap perempuan karir di Kabupaten Ponorogo dapat 

meminimalisir dampak negtif tersebut. 

Istri juga mempunyai tanggung jawab dalam peran dan 

kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang harus diperhatikan, 

adapun peran dan kewajibannya sebagai berikut: 

1. Peran Perempuan Karir Dalam Keluarga 

Kehidupan keluarga yang sakinah adalah dambaan dan 

merupakan tujuan hidup bagi setiap orang yang berkeluarga dan 

sekaligus merupakan bukti kekuasaan dan keagungan Allah. 

Keluarga sakinah erat kaitannya dengan kondisi keluarga yang 

tenang, tidak ada gejolak, tenteram, bahagia, dan harmonis. 



72 
 

Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila suasana di dalam 

keluarga tersebut penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan 

kebahagiaan, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan 

diantara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan 

dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di 

dalam keluarga demi memperoleh keridhoan Allah Swt. 

2. Kewajiban Perempuan Karir Sebagai Ibu Rumah Tangga 

Kewajiban yang pertama adalah taat kepada Allah dan 

suami. Tugas utama seorang ibu rumah tangga adalah dalam 

Pekerjaan rumah tangga (memasak, mencuci, membersihkan 

rumah, menyiapakan segala keperluan suami dan anak, mendidik 

anak, bahkan sampai menyusui anak) itu sudah 

menjadi kewajiban seorang perempuan yang telah memutuskan 

untuk menjalin kehidupan rumah tangga. Maka rutinitas seperti 

itu adalah kewajiban ibu rumah tangga. Lain halnya dengan 

perempuan yang bekerja/perempuan karir, itu bukan merupakan 

kewajiban seorang istri karena dalam urusan mencari nafkah 

adalah tugas dan kewajiban seorang suami.  

Dari uraian di atas maka dapat dianalisis, bahwa seorang 

istri yang bekerja di luar rumah sebagai perempuan karir wajib 

memenuhi tanggung jawab dalam peran dan kewajibannya 

sebagai istri dan ibu rumah tangga. Sebagai seorang perempuan 

karir yang memiliki kesibukan pekerjaan di luar rumah tidak 
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boleh mengabaikan peran dan kewajibannya dalam rumah tangga. 

Tugas dan fungsi utama seorang perempuan karir (istri) adalah 

mengurus dan memenuhi segala keperluan dalam rumah tangga. 

Karena Islam pun tidak melarang seorang perempuan untuk 

mengembangkan ilmu nya dalam bidang pekerjaan dengan 

catatan memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah di 

tentukan dalam Islam yang salah satunya tidak boleh 

mengabaikan peran dan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu 

rumah tangga.  

Hakim sebagai salah satu profesi pegawai negeri sipil 

(PNS) yang memiliki wewenang menjalankan fungsi peradilan 

berupa memeriksa, mengadili dan menegakkan kebenaran yang 

sesungguhnya, ketika terjadi sengketa maupun mengukuhan suatu 

hak perdata individu beragaa Islam. Hakim perempuan 

merupakan hal baru dalam Islam, mayoritas ulama menyatakan 

bahwa salah satu syarat bagi Hakim adalah berjenis kelamin laki-

laki, minoritas ulama lainnya memperkenankan perempuan 

menjadi Hakim. Namun Indonesia menganut prinsip yang 

memperbolehkan perempuan boleh diangkat menjadi Hakim yang 

dipekerjakan di berbagai Pengadilan1 baik di pengadilan perdata 

maupun pengadilan pidana. 

                                                           
1  Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu kajian 

dalam system Peradilan Islam (Jakarta: Kencama, 2007), 19. 
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B. Analisa Regulasi Diri (Self Regulation) Perempuan Karir dalam 

Keluarga 

Regulasi diri berkaitan dengan bagaimana individu 

mengaktualisasikan dirinya dengan menampilkan serangkaian tindakan 

yang ditujukan pada pencapaian target. Menurut Bandura regulasi diri 

merupakan kemampuan mengatur tingkah laku dan menjalankan 

tingkah laku tersebut sebagai strategi yang berpengaruh terhadap 

performansi seseorang mencapai tujuan atau prestasi sebagai bukti 

peningkatan.2 

Seorang istri yang berkarir dalam kehidupan keluarganya akan 

dihadapkan dengan sejumlah persoalan, baik yang berhubungan dengan 

kehidupan pribadinya, keluarganya, maupun kehidupan karirnya. 

Zimmerman mengatakan bahwa individu dikatakan mampu mengatur 

diri apabila pikiran dan tindakannya berada di bawah control sendiri, 

bukan dikontrol orang lain atau kondisi disekitarnya. Individu dikatakan 

mampu mengatur dirinya adalah yang memiliki aspek-aspek dari self 

regulation, yaitu standar dan tujuan yang ditetapkan sendiri, self 

monitoring, evaluasi diri, serta konsekuensi-konsekuensi yang 

ditetapkan sendiri.3 

                                                           
2 Siti Ermawati, Peran Ganda Perempuan Karir (Konflik Peran Ganda 

Perempuan Karir Ditinjau Dalam Perspektif Islam) Jurnal Edutama IKIP PGRI 
Bojonegoro, Vol 2 No. 2 Januari 2016, 14.   

3
  Ormrod, J. E, Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan 

Berkembang Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2008), 30-34.   
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1. Standar dan tujuan yang ditetapkan sendiri, artinya individu 

membuat standar sendiri untuk mengevaluasi perfomanya dan 

membuat tujuan yang menjadi arah pemikirannya. Dengan 

memenuhi standar dan tujuan yang telah ditetapkan, hal ini akan 

membuat individu untuk meraih tujuan yang lebih baik. Tujuan 

tersebut yaitu memperbaiki karir ke depannya dan tetap menjaga 

keutuhan rumah tangganya.  

Dalam tahapan regulasi diri ini, dari informan yang saya 

teliti mayoritas sudah memiliki dan sudah melakukannya. Mereka 

sudah memiliki tujuan sejak awal mereka memutuskan untuk 

berkarir dan juga tetap bekerja meskipun mereka sudah menikah. 

Untuk informan hakim perempuan dari awal mereka 

menikah sudah memiliki komitemen diantaranya menerima kondisi 

pasangan apa adanya, saling memahami dan menjalankan hak dan 

kewajibannya, selalu mengedepankan kejujuran, mengatasi 

masalah bersama, dan juga menghindari KDRT. Dari pandangan 

yang diberikan oleh ibu Siti Azizah, dia mampu memposisikan 

fungsi dan kewajiban masing-masing intinya saling memahami dan 

menjalankan hak dan kewajibannya di samping banyaknya 

pekerjaan di luar keluarga. 

2. Kemudian self monitoring, yaitu mengamati diri sendiri saat sedang 

melakukan sesuatu. Dengan memantau diri sendiri, individu akan 

sadar tentang seberapa baik kemajuan ke arah tujuan-tujuannya, 
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dan akan melanjutkan usaha-usahanya. Hal ini membuat individu 

mampu berkarir dengan baik serta mengurus keluarga dengan baik 

juga.  

Dalam tahapan regulasi diri ini, dari 4 informan yang saya 

teliti masih belum sepenuhnya melakukan. Disebabkan karena 

kecapekan dan juga pikiran dan beban pekerjaan yang banyak, juga 

pekerjaan rumahtangga yang banyak, mereka terkadang lupa 

melihat keadaan dirinya sendiri.  

3. Selanjutnya evaluasi diri, yaitu penilaian terhadap performa atau 

perilaku sendiri. Agar individu mengatur diri (self regulation), 

individu harus bisa menilai perilakunya sendiri.  Hasil performa 

dan perilakunya, akan menentukan baik tidaknya pengelolaan 

pekerjaan serta keluarga yang individu tersebut buat. Ketika hasil 

penilaiannya positif maka akan berdampak positif juga pada karir 

dan juga kehidupan keluarganya, begitupun sebaliknya apabila 

hasil penilaiannya negative maka ia akan kurang mampu mengelola 

pekerjaan dan juga kehidupan keluarganya.  

4. Terakhir konsekuensi-konsekuensi yang ditetapkan sendiri, yaitu 

membuat konsekuensi baik penguatan positif atau hukuman bagi 

perilaku yang individu lakukan. Ketika indivdu mampu mencapai 

tujuan tertentu akan ia berikan penguatan, dan apabila tidak 

memenuhi standar maka ia akan member dirinya hukuman. Dengan 

melakukan aspek ini, individu akan lebih mengatur dirinya dalam 
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berperilaku, dan pada akahirnya mampu menjalankan pekerjaannya 

dengan baik dan juga bisa mengurus dan mempertahankan 

keutuhan rumahtangganya.  

Ibu bekerja secara otomatis menjalankan dua peran sekaligus, 

sebagai ibu atau istri dan sebagai pekerja. Melaksanakan dua peran, 

sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja bukanlah perkara yang 

mudah. Seorang ibu dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki harus 

mampu menyelesaikan tuntutan rumah tangga dan tuntutan pekerjaan 

dalam waktu bersamaan. Jika ibu bekerja dan tidak mampu 

menyelesaikan tuntutan dari kedua peran tersebut maka akan muncul 

konflik peran ganda. 

Konflik peran ganda adalah konflik dalam diri ibu bekerja yang 

muncul karena adanya tuntutan peran pekerjaan yang bertentangan 

dengan tuntutan peran keluarga. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa ketiga informan memiliki konflik peran ganda dalam menjalani 

peran gandanya. Konflik peran ganda yang ditemukan seperti: 

menyelesaikan tanggung jawab rumah tangga dan menyiapkan diri di 

pagi hari serta meninggalkan anak untuk bekerja. Selain itu, keingian 

beristirahat harus sirna karena setelah tiba di rumah masih harus 

membereskan pekerjaan rumah, menemani anak belajar atau bermain, 

menyiapkan kebutuhan keluarga untuk keesokan harinya serta 

menyelesaikan pekerjaan kantor yang harus dibawa pulang. Faktor 

waktu membuat ibu yang bekerja mengalami konflik peran ganda 
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karena waktu terbatas atau bahkan hilang karena adanya tuntutan 

pekerjaan yang harus dikerjakan. Waktu untuk beristirahat menjadi 

berkurang karena masih harus menyelesaikan pekerjaan yang 

mendekati deadline. Selain itu, ketakutan yang muncul ketika terlalu 

lama cuti membuat ibu bekerja tidak bisa memenuhi tuntutan untuk 

menjaga dan merawat anak yang sakit. Ibu yang bekerja akan lebih 

cepat lelah dan menjadi lebih sensitive serta mudah marah. Sehingga 

ketika memenuhi tanggung jawabnya di rumah, ibu yang bekerja akan 

mudah marah kepada anggota keluarga karena melakukan sesuatu yang 

tidak sesuai atau tidak berkenan. 

Konflik peran ganda yang dialami perempuan karir memicu 

munculnya emosi negatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

emosi negatif yang dirasakan oleh ibu yang bekerja seperti bingung, 

tertekan, tidak nyaman, gelisah, cemas, khawatir, ragu, sedih, berat hati, 

bosan, jenuh, sensitif dan strees. Emosi ini juga muncul ketika ibu 

bekerja mendapatkan konflik dengan orang lain maupun dalam kondisi 

informan ditekan oleh tuntutan peran ganda secara terpisah. 

Oleh karena itu, ibu bekerja melakukan regulasi diri pada emosi 

negatifnya untuk menyeimbangkan, mengalihkan atau mengendalikan 

dirinya yang dirasakankannya. Selain itu, regulasi diri yang dilakukan 

informan juga bertujuan agar ketika memenuhi tuntutannya sebagai ibu 

maupun pekerja dapat dilakukan secara optimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perempuan karir adalah perempuan yang bekerja di luar rumah 

dengan berbagai profesi yang berbeda-beda. Masyarakat mulai 

membuka diri untuk perempuan karir dengan mengatakan bahwa 

perempuan karir diperbolehkan oleh agama selama tidak melanggar 

fitrah sebagai perempuan. Di dalam ranah publik mulai ada 

keterbukaan pemikiran bahwa perempuan bisa memiliki jabatan 

lebih tinggi dari suami selama tetap menghormati suami.  

Menurut Nasaruddin Umar, ukuran kemuliaan di sisi Allah 

adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik dan jenis 

kelamin. Sedangkan menurut K.H Husein Muhammad bahwa 

suami adalah kepala dalam keluarga, sehingga apapun yang 

dilakukan oleh istri harus dengan persetujuan suami. Jadi 

perempuan yang bekerja menurut Nassarudiin Umar dan K.H. 

Husein Muhammad diperbolehkan. 

2. Perempuan karir di Kabupaten Ponorogo menurut riset ini yaitu 

Hakim dan Guru yang membagi pekerjaan umah dengan pekerjaan 

di luar rumah sebagai perempuan karir  rmrngalami beban ganda, 

maka mereka membutuhkan regulasi diri agar mereka mampu 

mempertahankan keutuhan keluarganya. Self regulation yang 
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dilakukan antara lain standart dan tujuan, self monitoring, evaluasi 

diri, dan yang terakhir konsekuensi-konsekuensi. 

B. Saran  

1. Ibu bekerja yang mengalami konflik peran ganda 

Para ibu bekerja kurang dapat mengenali diri mereka ketika 

mengalami perasaan kurang mampu memahami sebab akibat dari 

perasaan yang muncul tersebut. Oleh sebab itu disarankan bagi ibu 

yang bekerja dan mengalami konflik peran ganda agar belajar 

mengenali diri mereka sendiri lebih dalam terutama ketika 

mengalami pengalaman tertentu yang mengakibatkan perasaan 

tidak nyaman. 

2. Keluarga dari ibu bekerja yang mengalami konflik peran 

ganda 

Dalam situasi tertentu keluarga dan rekan kerja kurang 

tanggap terhadap kondisi ibu yang bekerja yang mengalami konflik 

peran ganda dan masalah lain yang membebani ibu bekerja yang 

mengalami konflik peran ganda. Diharapkan para keluarga dapat 

lebih bersimpati dan berempati kepada para ibu bekerja agar para 

ibu yang berkarir dapat merasakan dan mendapatkan dukungan 

sosial yang berdampak positif pada diri mereka. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Peneliti menyadari bahwa adanya kelemahan dalam penelitian 

yang disebabkan keterbatasan kesediaan informan disebabkan 
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oleh jadwal informan yang padat sehingga sulit mencari waktu 

luang.  

b. Peneliti berikutnya diharapkan meneliti lebih lanjut mengenai 

ibu berkarir dengan menghubungkannya dengan teori atau 

aspek lain dalam ilmu psikologi seperti kepuasan perkawinan, 

agresivitas dan dukungan sosial. 
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