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ۤى اَْشَرِف اْلَ  ََل ةُ َوالسَََّلُم َعله ِ َربِّ اْلَعالَِمْيَن، الصَّ
ٰ ِحْيِم. اْلَحْمُد لِِله ِن الرَّ ْحمه ِ الرَّ

ه
ْْنِِيَء ِِ بِْسِم ّللٰا

لِِه َوَصْحِِۤهٖۤ اَ  ۤى اه ٍد َو َعله نَا ُمَحمَّ ْجَمِعْيَن، َوَمْن تََِِعهُْم َواْلُمْرَسلِْيَن، ْنَِِيِّنَا َوَحِِْيِِنَا َوَشفِْيِعنَا َوَمْوله

ْيِن . ى يَْوِم الدِّ  بِإِْحَساٍن إِله

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah 
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ABSTRAK  

CITRA ISLAMI BINTARA NURHARJO. Kompleksitas Wanita Karier dalam 

Buku Tafsi@r Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan. Skripsi. 

Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2021.  

 

Latar belakang penelitian ini, kedudukan dan peran perempuan pada zaman 

sekarang sangat mendominan pada berkarier maupun bekerja, bahwa dari 

kedudukan dan peran tersebut lebih dominan didalam rumah tangganya selain 

mengurus suami, anak dan rumah tangganya. Tugas sebagai seorang ibu maupun 

pendidik tidak lepas dari “al-ummu madrasatul-ula”. (ibu adalah sekolah pertama) 

untuk menunjukkan betapa peran ibu sangat strategis dalam mendidik anak-

anaknya dan dalam memberikan ilmu pengetahuan tentang Pendidikan Agama 

Islam. Pada Buku Tafsi@r Al-Qur’an Tematik: Kedudukan Peran Perempuan ini 

membahas tentang pentingnya wanita berkarir, menuntut Ilmu  tetap sesuai 

menjaga kehormatannya dengan memelihara tuntunan agama dan tidak 

meninggalkan kewajiban dari kedudukan dan perannya. 

 

Penelitian ini bertujuan juga untuk menjawab beberapa rumusan masalah. 

Penulisan skripsi ini disusun menggunakan pendekatan Hermeneutika. Yang 

disebut Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang 

diperlukan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustaakan (library 

research). Metode pengumpulan datanya mengunakan metode wawancara dan  

dokumentasi dengan menggunakan beberapa literatur terkait dengan tema 

penelitian. Adapun analisis data menggunakan analisis isi (Content Analysis), 

kemudian dari hasil analisis ditarik kesimpulan. 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: pertama, 

wanita yang sudah menikah untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada suami jika 

hendak rencana bekerja dan jika kondisi ekonomi keluarga tidak mencukupi, 

sehingga mengharuskan wanita bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi 

keluarga. Dan tetap utamakan kewajiban utama, sebagai tugas pokok istri. Kedua, 

untuk wanita yang tetap melanjutkan kariernya dan kewajiban wanita menuntut 

ilmu. Boleh, tetap dengan memelihara tuntunan agama. Ketiga, wanita yang masih 

dalam naungan kedua orang tua, tetap dengan menuntut ilmu ataupun jika bekerja 

meminta ijin terlebih dahulu kepada kedua orang tua dengan memelihara tuntunan 

agama. Dan tidak terlepas wanita karier dalam memberikan Ilmu Pendidikan 

Agama Islam berupa: tanggung jawab pendidikan Iman, Akhlak, Intelektual, 

Mental, Sosial, memberikan metode pendidikan yang efektif, dan memberikan 

kaidah-kaidah dasar pendidikan anak.   

 

Kata kunci: Wanita Karier, Pendidikan Agama Islam, Tafsi@r Al-Qur’an Tematik.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Pada dasarnya, terdapat beberapa pedoman transliterasi Arab latin. Berikut 

ini disajikan pola transliterasi Arab latin berdasarkan keputusan bersama antara 

Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 

dan No. 0543b/1987.  

Untuk dapat menulis huruf atau tulisan yang telah ditetapkan tersebut, maka 

ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Sebelum mengikuti panduan ini, anda 

harus menginstalasi font Times New Arabic terlebih dahulu, dan pada Microsoft 

Word, dan harus memilih font tersebut agar cara di bawah ini dapat digunakan. 

Panduan penulisan Arab-Latin : 

Ketik huruf yang cocok dan diingikan (d, D, h, H, s, S, t, T, z, Z, a, A, i, I, u, 

U), kemudian ketik huruf tertentu di bawah ini. 

Untuk membuat titik di bawah pada huruf besar (kapital), ketik (D, H, S, T, 

Z ); kemudian { = ( D{ H}{ S{ T{ Z{ ) 

Untuk membuat titik di bawah pada huruf kecil, ketik (d, h, s, t, z ); 

kemudian } = ( d} h} s} t} z} ) 

Untuk membuat titik di atas pada huruf besar (kapital), ketik (S, Z ); 

kemudian | = ( S| Z| ) 

Untuk membuat titik di atas pada huruf kecil, ketik (s, z); kemudian \ = ( s\ 

z\ ) 
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Untuk membuat garis di atas pada huruf besar (kapital), ketik (A, U); 

kemudian < = ( A< U< ) 

Untuk membuat garis di atas pada huruf besar (kapital) I, ketik @ = ( I @ ) 

Untuk membuat garis di atas pada huruf kecil, ketik (u, i, a); kemudian > = ( 

u> i> a > ) 

Untuk membuat ‘ sebagai penunjuk ain, tekan CRTL + ~ 

A. Konsonan Tunggal 

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi 

dilambangkan denga huruf dan tanda sekaligus. 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

  Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan  

  Ba  B/b Be ب

  Ta  T/t Te ت

 ṡa  Ṡ/ṡ Es (dengan titik di atas) ث

  Jim  J/j Je ج

 Ḥa  Ḥ/ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha  Kh/kh Ka dan ha خ

  Dal D/d De د

 Żal  Ż/ż Zet dengan titik di atas ذ

  Ra  R/r Er ر

  Zai   Z/z Zet ز

  Sin S/s Es س
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 Syin   Sy/y Es dan ye ش

 Ṣad  Ṣ/ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad  Ḍ/ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa Ṭ/ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa Ẓ/ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain ‘_ Koma terbalik di atas‘ ع

  Gain  G/g Ge غ

  Fa  F/f Ef ف

  Qaf  Q/q Qi ق

  Kaf  K/k Ka ك

  Lam  L/l El ل

  Mim  M/m em م

  Nun  N/n en ن

  Wau W/w W و

 Ha  H/h Ha ه

  Hamzah  ...’... Apostrof ء

 Ya  Y/y Ye ي

 

B. Ta’ Marbuṭah  

Transliterasi Ta’ marbuṭah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbuṭah hidup 

Ta’ marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, 

dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta’ marbuṭah mati 

   Ta’ marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. Jika pada suatu kata yang berakhir dengan ta’ 

marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 
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bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan 

dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl- َرْوَضُة اأَلْطَفال  

            -rauḍatul aṭfāl 

َد يْ َنُة اْلُمنَ وََّرةُ 
 al-madῑnah al-munawwarah- امل

            -al-madῑnatul munawwarah  

 ṭalḥah-      طَْلَحة  

 

C. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 

tunggal dan vokal rangkap. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Keterangan 

_َ Fathah A A 

-  ِ  Kasrah I I 

_ُ Dammah U U 

   

Contoh:  

 yaźhabu-  يَْذَهبُ    kataba- َكَتبَ 

 źukiro-  ذُك رَ    fa’ala-  فَ َعلَ 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
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Harakat dan 

huruf 
Nama Huruf Latin Keterangan 

َِ يْ -  fathah dan ya Ai a dan i 

َِ وْ -  fathah dan wawu Au a dan u 

 

D. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.  

Harakat dan 

huruf 
Nama Huruf dan tanda Keterangan 

َِ ي–َِ ا -  Fathah danalif 

atau ya 
Ā a dan garis di atas 

ِ  ي-  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

ُِ و-  Dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

 

E. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostof. Namun hal tersebut 

hanya berlaku ketika hamzah berada di tengah atau akhir kata. Bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa 

alif. 

Contoh:  

َأَكَلض     - akala 

  ta’kulūna -  تْأُكُلْوَن  

 an-nau’u -  الن َّْوءُ  

F. Syaddah (tasydid) 

Dalam transliterasi tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
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Contoh:  

 rabbana -  َرب ََّنا 

 nazzala -  نَ زَّلَ  

 al-ḥajju - احَلج   

G. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh:  

ُجلُُ  ar-rajulu - الرَّ

 asy-syamsu - الشَّْمسُُ

2. Kata sambung yang diikuti huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan 

sesuai dengan antara yang digariskan di depan dan sesusai dengan 

bunyinya. 

Contoh: 

 al-qalamu -  اْلَقَلُم 

  al-badī’u -   الَبد ْيُع 
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H. Huruf Kapital  

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan 

permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang. Maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya.  

Contoh:  

 wa mā Muhammadun illā rasūl -  َوَما ُُمَمَّد  إ َّلَّ َرُسْول   

I. Penulisan kata-kata 

Pada dasarnya setiap kata. Bail fi’il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dapat 

dilakukan dengan cara dipisah per kata atau dapat dirangkaikan, 

Contoh: 

ْيُم اخلَل ْيلُ    Ibrahim al-khalil- إ بْ رَاه 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

      Pendidikan merupakan suatu proses interaksi manusia dengan lingkungannya 

yang berlangsung secara sadar dan terencana dalam rangka mengembangkan 

segala potensinya, baik jasmani (kesehatan fisik) dan ruhani (pikir, rasa, karsa, 

karya, cipta, dan budi nurani) yang menimbulkan perubahan positif dan 

kemajuan, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang berlangsung secara 

terus-menerus guna mencapai tujuan hidupnya.
2
 Dalam pelaksanaan pendidikan, 

yang meliputi pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan 

lingkungan pendidikan.
3
  

      Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 Pasal 1, Pendidikan 

didefenisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4
  

                                                 
2
Rulam Ahmadi, Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz  

Media, 2014),  hal. 38. 
3
Sulaiman Saat, “Faktor-Faktor Determinan Dalam Pendidikan”. Jurnal Al-Ta’dib, vol. 8 No. 2 

(Juli-Desember, 2015), hal. 3. 
4
UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. hal. 1. 
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      Sedangkan tujuan pendidikan dijelaskan dalam Pasal 3 yang menjelaskan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan  

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
5
 Disebutkan 

bahwa pendidik adalah hal yang utama dalam kegiatan pendidikan dan 

merupakan orang yang bertugas dalam suatu kegiatan pendidikan untuk 

melaksanakan proses kegiatan mendidik peserta didiknya atau anak didiknya.
6
  

      Dalam hal ini penanggung jawab pembinaan  anak menurut Islam adalah 

orang tua, guru, dan masyarakat. Ketiga penganggung jawab tersebut berada 

dalam lingkungan yang berbeda. Orang tua bertanggung jawab terhadap 

pembinaan anak dalam lingkungan keluarga, guru bertanggung jawab terhadap 

bimbingan anak dalam lingkungan sekolah, dan masyarakat bertanggung jawab 

terhadap pembinaan anak dalam lingkungan sosial masyarakat. 
7
 

      Penganggung jawab utama pembinaan anak menurut Islam adalah orang tua. 

Orang tua adalah pendidik utama dalam lingkungan keluarga, terlebih ibu yang 

lebih dekat dengan anaknya dan mengetahui perkembangan fisik dan psikis anak 

                                                 
5
Ibid.,hal. 3. 

6
Halid Hanafi, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018),  hal. 125. 

7
Fauzi Saleh, Konsep Pendidikan Dalam Islam (Pendidikan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap 

Anak), (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh), hal.1-2.  
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secara mendalam.
8
 Baik buruknya pendidikan ibu terhadap anak-anaknya 

berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya di kemudian hari. 

Pendidikan yang dimiliki oleh seorang ibu sangat penting sebagai modal dalam 

mendidik anaknya. Ibu yang baik akan memberikan satu tradisi yang baik dan 

berguna bagi anak-anaknya. Tradisi tersebut seperti melekatkan hati sang anak 

dengan masyarakatnya melalui berbagai aktivitas yang berguna. 
9
 Sebuah 

pepatah arab populer mengatakan : 

  اَْلَمْرأَُة ع َماُد اْلب اَلد  إ َذا َصُلَحْت َصُلَح اْلب اَلُدَوإ َذا َفَسَدْت َفَسَد اْلب اَلدُ  

      (Perempuan adalah pilar negara, bila baik, maka negara akan menjadi baik, 

bila ia rusak, maka hancurlah negara).  Kata “shaluha” atau “shalih” secara 

literal bermakna baik, sehat, patut, kukuh, bermanfaat, damai, sesuai dan 

sebagainya. Dalam bahasa Inggris,  kata “shalih” mengandung  arti good, right, 

proper, sound, solid, virtuos, useful, suitable, dan  appropriate. Dengan begitu 

makna “shaluha” (saleh) tidaklah terbatas pada aspek kebaikan moral personal, 

tetapi juga kebaikan moral social, sehat secara fisik maupun mental, cerdas 

secara nalar dan memiliki kemampuan beraktulisasi diri dalam segala ruang, 

privat, domestik maupun publik. 
10

  

                                                 
8
Ibid., hal.1-2.  

9
Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),  

hal. 61.  
10

Husein Muhammad, “Islam dan Pendidikan Perempuan”. dalam  Jurnal Pendidikan Islam 

Komisioner Komnas Perempuan Indonesia, vol. 3 No. 2 (Desember, 2014), hal. 242.  
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      Pepatah tersebut menjelaskan bahwa wanita-wanita yang baik dan cerdas 

akan menghasilkan generasi-generasi yang baik dan cerdas pula. Maka dari itu, 

perempuan adalah ujung tombak Pendidikan Islam karena tujuan Pendidikan 

Islam menciptakan generasi yang mandiri dan memiliki akhlak mulia, maka 

dibutuhkan peran-peran pendidikan sejak dini. Menurut Hasan Langulung peran-

peran pembinaan yang dilakukan kepada anak pertama kali adalah orang tua 

dalam hal yang lebih spesifik adalah ibu. Sosok wanita yang tidak pernah 

mengeluh dalam proses panjang pembinaan anak. Ini merupakan ujung tombak 

pembentukan Pendidikan Agama Islam pada penyiapan generasi yang tangguh 

dan memiliki akhlak yang mulia. Peran wanita di sini merupakan pioneer 

pembentukan sikap, Sifat, dan karakter anak. 
11

     

      Namun, peran wanita yang tidak selamanya tetap di rumah hal tersebut 

menjadikan bahwa wanita yang beraktivitas di luar rumah  harus bisa tetap 

memegang perannya dalam memberikan Pendidikan Agama Islam kepada anak, 

menjaga kehormatannya, memelihara tuntunan Agama dan menghindarkan dari 

hal-hal yang mengundang efek negatif bagi diri, keluarga,  dan masyarakat. 
12

  

      Aktivitas wanita di luar rumah, di antaranya bekerja, berkarier dengan terjun 

di dunia kerja karena didorong oleh faktor pendidikan, pendidikan yang 

melahirkan wanita ahli berbagai bidang dalam meniti kariernya. Alasan beberapa 

                                                 
11

Aris Try Andreas Putra, “Peran Gender dalam Pendidikan Islam”. Dalam Jurnal Pendidikan 

Islam, vol. 3 No. 2 (Desember, 2014), hal. 338. 
12

Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qur’an tematik: Kedudukan Peran Perempuan, (Jakarta: 

Penerbit Aku Bisa, 2012), hal. 87.   



 

5 

 

faktor dengan wanita bekerja di luar rumah, karena alasan kebutuhan ekonomi 

yang sudah sangat mendesak, kebutuhan sosial lebih mengutamakan dirinya 

punya status sehingga bekerja, dan kebutuhan aktualisasi diri dengan halnya 

bekerja untuk berkarya, mengekspresikan, mengembangkan dan bakat dirinya, 

membagikan ilmu dan pengalaman.
13

   

      Namun dari hal tersebut, tentunya wanita harus mendahulukan kewajiban 

menempati prioritas utama menuntut ilmu, menyelesaikan tugas rumah 

tangganya (kebutuhan suami dan anak-anaknya), mendidik anak dengan 

memberikan pendidikan yang benar dan baik.
14

 Wanita karir dalam Islam 

memiliki berbagai pendapat hukum berdasar alasan tersendiri. Di dalam Al-

Qur’an lebih tepat memberikan petunjuk bagaimana sewajarnya seorang 

perempuan muslimah menjalani hidupnya sebagai bentuk pengabdian kepada 

Allah Swt.   

      Di antara banyaknya buku, kitab, artikel maupun jurnal pengetahuan tentang 

kompleksitas wanita bekerja, berkarier ini harus seimbang dengan prioritas 

utamanya terlebih dahulu atau jika keadaan yang sudah sangat mendesak. Salah 

satunya buku tafsi@r al-qur’an tematik: kedudukan dan peran perempuan. Buku 

tersebut menjelaskan penafsiran yang diperkenalkan para ulama tafsir untuk 

memberikan jawaban terhadap problem-problem baru dalam masyarakat melalui 

                                                 
13

Rahma Pramudya Nawang Sari dan Anton, “Wanita Karier Perspektif Islam”. dalam  Jurnal 

Pemikiran Syariah dan Hukum, vol. 4 No. 1 (Maret, 2020), hal. 90.  
14

Maisar Yasin, Wanita Karier Dalam Perbincangan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 45.  
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petunjuk-petunjuk al-qur’an. Yang di dalam tafsir ini semua dijelaskan dengan 

rinci dan tuntas, serta didukung dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  

      Dengan melihat latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan 

untuk orangtua terkhusus seorang wanita, ibu, calon pendidik, dan pendidik. agar 

lebih mengetahui pengetahuan dan pemahaman dalam memahami pentingnya 

peranan seorang wanita sebagai pendidik atas tanggung jawabnya terhadap 

pembinaan mendidik anak  dalam memberikan Pendidikan Agama Islam. masih 

menjadi soal perdebatan di kalangan kaum wanita saat ini. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kompleksitas Wanita 

Karier Perspektif Pendidikan Agama  Islam Dalam Buku Tafsi@r Al-Qur’an 

Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan”.    

B. Rumusan Masalah 

  

      Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Kompleksitas yang di alami Wanita Karier ditinjau dari buku 

Tafsi@r Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan?  

2. Bagaimana Kompleksitas yang di alami Wanita Karier ditinjuau dari buku 

Tafsi@r Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan dalam 

memberikan Pendidikan Agama Islam terhadap anak?  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian   

      Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan dan 

kegunaan sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian   

a. Untuk mendeskripsikan Kompleksitas Wanita Karier yang ditinjau dalam 

Buku Tafsi@r Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan.  

b. Untuk mendeskripsikan Kompleksitas Wanita Karier yang diitinjau dalam 

Buku Tafsi@r Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan dalam 

memberikan Pendidikan Agama Islam kepada anak.   

2.  Kegunaan Penelitian   

a. Secara Teoritis   

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan  dan 

khazanah keilmuan tentang Wanita Karier Dalam “Kompleksitas Wanita 

Karier Perspektif Pendidikan Agama Islam dalam Buku Tafsi@r Al-Qur’an 

Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan” khususnya bagi kalangan 

wanita saat ini.   

b. Secara Praktis  

1) Berguna bagi peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai 

pentingnya Kompleksitas Wanita Karier Perspektif Pendidikan Agama 

Dalam Buku Tafsi@r Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran 

Perempuan. 
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2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong bagi pembaca, 

pendidik, dan calon pendidik terutama wanita saat ini agar lebih 

memahami dan mendalami dari Kompleksitas Wanita Karier 

Perspektif Pendidikan Islam Dalam Buku Tafsi@r Al-Qur’an Tematik: 

Kedudukan dan Peran Perempuan.   

D. Kajian Pustaka  

      Telah menjadi ketentuan akademik bahwasanya tidak ada satu karya 

manapun yang terputus total dari penelitian ilmiah sebelumnya. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini peneliti memerlukan suatu kajian pustaka yang pernah 

ditulis oleh penulis sebelumnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menyusun penelitian.  

      Kajian pustaka merupakan penelusuran buku, jurnal,  hasil penelitian, karya 

ilmiah, atau sumber lain yang digunakan peneliti sebagai rujukan dan 

perbandingan terhadap penelitian yang peneliti lakukan.  

      Penelitian ilmiah yang menjadi kajian pustaka dalam penelitian ini di antaranya : 

1. Skripsi Septiana Latifah , yang berjudul “Wanita Karier Dalam Perspektif 

Pendidikan Islam”. Skripsi jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Lampung, tahun 2017. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh saudara Septiana Latifah menyatakan bahwa Skripsi tersebut 

menjelaskan tentang wanita berkarier memiliki pekerjaan di luar rumah 

mengingat bahwa wanita juga merupakan bagian dari suatu masyarakat yang 
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memungkinkan wanita bekerja di sektor publik. Namun tidak jarang wanita 

lalai dan mengabaikan tugas utamanya yaitu mendidik anak-anaknya dan 

mengurusi suami, yang merupakan tugas pokoknya dan wanita karier 

memiliki hak yang sama dengan pria dalam hal bekerja dan Islam melarang 

umatnya bermalas-malasan dan tidak membiarkan wanita terkurung di dalam 

rumah tanpa kegiatan yang bermanfaat dalam masyarakat. Kerja yang di 

wajibkan dan dianjurkan Islam adalah kerja yang saleh (amal saleh), yang 

baik dan produktif serta membawa manfaat bukan hanya sembarang bekerja. 

namun tetap ada berbagai syarat-syarat tertentu diperbolehkannya wanita 

bekerja. Persamaan kajian skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas tentang 

wanita karier. Akan tetapi, perbedaannya skripsi tersebut lebih fokus terhadap 

wanita karier dalam pendidikan Islam dan dari beberapa menurut tokoh 

pendidikan Islam seperti Sayyid Qutb, dan tokoh pendidikan Islam dari 

Indonesia seperti Buya Hamka dan K.H Ahmad Dahlan melalui Ormas 

Muhammadiyah dan Ormas Nahdhatul Ulama. sedangkan skripsi yang akan 

disusun lebih fokus pada kompleksitas wanita karier dan ibu rumah tangga, 

yang dimana wanita atau ibu boleh saja bekerja asalkan tetap pada syariat 

Islam dengan tidak meninggalkan tugas utama atau klien utamanya dengan 

memberikan pendidikan Islam dan meningkatkan motivasi belajar kepada 

anak dan dengan bisa menyeimbangkan waktu terhadap anak dan keluarga 
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tidak melupakan kewajiban terhadap keluarganya dan menggunakan 

perspektif Pendidikan Agama Islam
 
. 

15
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aris Tri Murtiana dan Nur Hidayah M.Si dari 

Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 

dalam jurnal Pendidikan Sosiologi, yang berjudul Kompleksitas Peran Wanita 

Pada Keluarga Dengan Pola Karier Ganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pertama, Kompleksitas peran wanita pada keluarga dengan pola karier 

ganda terbagi menjadi tiga domain yaitu peran produktif dan peran sosial.  

kedua, permasalahan yang terjadi berupa konflik peran yang bersumber dari 

dimensi waktu dan tekanan serta termanifestasi ke dalam berbagai 

pemasalahan seperti: kesulitan mengatur waktu, intensitas waktu bersama 

keluarga berkurang, dilema hubungan sosial dan sanksi lingkungan, 

kelelahan, beban kerja terlalu berat, serta permasalahan di tempat kerja. 

Ketiga, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengutamakan 

kepentingan keluarga, meningkat aspek spiritual, menetapkan skala prioritas, 

manajemen waktu, serta bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya. 

Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh Tri Murtiana dan Nur Hidayah 

M.Si, Sama-sama membahas Wanita Karier. Akan tetapi, perbedaannya 

penelitian yang diteliti oleh penulis lebih fokus terhadap konflik peran wanita. 

sedangkan skripsi yang akan disusun lebih fokus pada kompleksitas wanita 

                                                 
15

Septiana Latifah, “Wanita Karier Dalam Perspektif Pendidikan Islam” Skripsi, Lampung:  
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hal. ii. 
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karier dan ibu rumah tangga, yang dimana wanita, atau ibu boleh saja bekerja 

asalkan tetap pada syariat Islam dengan tidak meninggalkan tugas utama atau 

klien utamanya dengan memberikan pendidikan Islam dan meningkatkan 

motivasi belajar kepada anak dan dengan bisa menyeimbangkan waktu 

terhadap anak dan keluarga tidak melupakan kewajiban terhadap keluarganya 

dan menggunakan perspektif Pendidikan Agama Islam
 
. 

16
 

3. Skripsi Maptukah, yang berjudul “Wanita Karier Dalam Perspektif Hadis”. 

Skripsi Jurusan Ilmu Hadis IAIN Universitas Islam Negeri Sultan Maulana 

Hasanuddin Banten, tahun 2019. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara 

Maptukah  menyatakan bahwasannya skripsi tersebut menjelaskan tentang 

peran dan tanggung jawab serta peran ganda seorang wanita dalam dunia 

pekerjaan dan juga dalam mengatur urusan rumah tangga. Pada prinsipnya 

wanita hanya diperbolehkan untuk tetap di rumah, namun seiring 

perkembangan teknologi yang kian pesat, ternyata memunculkan prolematika 

tersendiri, dimana wanita kini banyak terjun dalam dunia pekerjaan dan 

berkarier setara dengan laki-laki. Sehingga banyak menimbulkan pro dan 

kontra ketika wanita itu berkarier. Hal ini dikhawatirkan wanita tidak akan 

mampu menjalankan tugas utamanya yakni sebagai istri maupun sebagai 

seorang ibu rumah tangga.  Pandangan Islam terhadap wanita karier  dimana 

Islam memberikan kebebasan terhadap wanita namun tetap dengan Ajaran 

                                                 
16

Tri Murtiana dan Nur Hidayah, “Kompleksitas Peran Wanita pada Keluarga dengan Pola Karier 

Ganda”. dalam  Jurnal Pendidikan Sosiologi, hal. 1.  
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Syariat Islam, serta keterlibatan wanita karier pada zaman Nabi SAW. serta 

pemaparan hadis-hadis yang berkaitan dengan wanita dalam bekerja, baik 

dalam segi wanita bekerja, maupun tugas dan fungsinya wanita secara fitrah. 

Selain itu kita juga dampak yang ditimbulkan dari seorang wanita yang 

bekerja, baik dampak positif maupun dampak negatif. Persamaan kajian 

skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas tentang wanita karier. Akan 

tetapi, perbedaannya Skripsi tersebut lebih fokus terhadap wanita karier 

melalui pendekatan hadis-hadis. Sedangkan skripsi yang akan disusun lebih 

fokus pada kompleksitas wanita karier dan ibu rumah tangga yang dimana 

wanita atau ibu boleh saja bekerja asalkan tetap pada syariat Islam dengan 

tidak meninggalkan tugas utama atau klien utamanya dengan memberikan 

pendidikan  Islam dan meningkatkan motivasi belajar kepada anak dan 

dengan bisa menyeimbangkan waktu terhadap anak dan keluarga tidak 

melupakan kewajiban terhadap keluarganya dan menggunakan perspektif 

Pendidikan Agama Islam. 
17

 

4. Skripsi Muhammad Rusli, yang berjudul “Wanita Karier Perspektif Hukum 

Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)”. Skripsi Gelar 

Magister Bidang Hukum Syariah Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, tahun 

2016. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Rusli 

menyatakan bahwasannya skripsi tersebut menjelaskan tentang kedudukan 

                                                 
17

Maptukah, “Wanita Karier Dalam Perspektif Hadis” Skripsi, Banten: Fakultas Ushuluddin Dan 

Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019, hal. ii. 
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wanita karier dalam perspektif hukum Islam, alasan wanita bekerja di luar 

rumah, dampak wanita karier dalam bekerja di luar rumah. Dan wanita karier 

dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan bahwa Islam 

memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga status yang 

sama dengan laki-laki, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdi 

Tuhan. Dalam motivasi bekerja dalam Islam tidak melarang seorang wanita 

atau istri bekerja, asalkan dalam menjalani pekerjaannya seorang istri tidak 

melalaikan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya.dan 

etika wanita dalam bekerja Islam menganjurkan bagi wanita yang bekerja di 

luar rumah, dengan memperhatikan beberapa hal sbb: mendapat izin dari 

walinya, karena hak suami untuk menerima menolak keinginan istri untuk 

bekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami 

bagi wanita karier merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang 

istri. perbedaannya Skripsi tersebut lebih fokus terhadap wanita karier 

terhadap persepktif Hukum Islam. Sedangkan, skripsi yang akan disusun lebih 

fokus pada kompleksitas wanita karier dan ibu rumah tangga, yang dimana 

wanita, atau ibu boleh saja bekerja asalkan tetap pada Syariat Islam dengan 

tidak meninggalkan tugas utama atau klien utamanya dengan memberikan 

Pendidikan Islam dan meningkatkan motivasi belajar kepada anak dan dengan 

bisa menyeimbangkan waktu terhadap anak dan keluarga tidak melupakan 
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kewajiban terhadap keluarganya dan menggunakan perspektif Pendidikan 

Agama Islam.
18

 

E. Landasan Teori   

1. Kompleksitas Wanita Karier  

a. Pengertian Wanita Karier 

     Dalam kamus besar bahasa Indonesia, “wanita” berarti perempuan 

dewasa. Sedangkan “karier” berarti wanita yang berkecimpung dalam 

kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb). 
19

  

      Menurut E. Sumaryono, wanita karier ialah sosok perempuan yang 

dengan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki mampu mengoptimalkan 

peran serta dan keterlibatannya, dan mempuyai kemampuan merealisasikan 

teori-teori ilmunya dalam ranah praktis dengan baik. 
20

 Dewasa ini kesadaran 

akan kesejajaran gender semakin meningkat. Wanita telah banyak merambah 

kehidupan publik, yang selama ini didominasi pria. Wanita telah banyak 

bekerja di luar rumah, dan banyak di antara mereka menjadi wanita karier. 

Istilah “karier” atau carrer (Inggris) berarti “A job or profesion for which 

one is trained and which one itends to follow for part or whole of one’s life”. 

(suatu pekerjaan atau profesi di mana seseorang perlu pelatihan untuk 

                                                 
18

Muhammad Rusli, “Wanita Karier Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan 

Rappocini Kota Makassar)” Skripsi, Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2016, hal. xv. 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1616.   

       
20

Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 

1995), hal. 32.  
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melaksanakannya dan ia berkeinginan untuk menekuninya dalam sebagian 

atau seluruh waktu kehidupannya). Atau “a job or profession especially one 

withopportunities for progress”. (suatu pekerjaan atau profesi khususnya 

yang memberikan kesempatan  untuk maju atau promosi). Sementara itu 

“wanita karier berarti “wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi 

seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya dilandasi pendidikan 

keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan 

utuk mencapai kemajuan. 
21

   

      Berbagai pendapat hukum wanita karier yang semuanya berdasarkan 

alasan tersendiri, di antaranya:  

1) Melarang wanita menjadi wanita karier, menurut ulama yang 

berpendapat seperti ini. Pada dasarnya hukum karier wanita di luar 

rumah adalah terlarang, karena dengan bekerja di luar rumah maka akan 

ada banyak kewajiban dia yang harus ditinggalkan. Misalnya melayani 

keperluan suami, mengurusi dan mendidik anak serta hal lainnya yang 

menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Padahal semua 

kewajiban ini sangat melelahkan yang membutuhkan perhatian khusus. 

                                                 
21

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

2011),  hal. 32-33. 
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Semua kewajiban ini tidak mungkin terpenuhi kecuali kalau seorang 

wanita tersebut memberi perhatian khusus padanya. 
22

  

Larangan ini berdasarkan bahwa suami diwajibkan untuk 

membimbing istrinya pada jalan kebaikan sedang istri diwajibkan 

mentaatinya. Begitu pula dengan hal dunia laki-laki dan wanita, maka 

Islam menjadikan laki-laki di luar rumah untuk mencari nafkah bagi 

keluarganya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:   

ْ النَِّساء   َعْن َجاب ٍر َأنَّ َرُسْوَل اللَّه َصلَّى الّلُه َعَلْيه  َوَسلَّْم قَاَل : ا ت َُّقْوا الّلَه ِف 

نَّ ب َأَمانَة  اللَّه  َواْسَتْحَلْلُتْم فُ ُروَجُهنَّ ب ك ْلَمة  اللَّه  َوإ نَّ َلُكْم َعَلي ُْهنَّ فَإ نَُّكْم َأَخْذُُتُوهُ 

َر  َأْن ََّل يُوط ْئَن فُ ُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهْونَُه فَإ نَّ فَ َعْلَن َذل َك فَاْضر بُ ْوُهنَّ َضْربًا َغي ْ

 .23()رواه البخاري ْسَوتُ ُهنَّ ب اْلَمْعُرْوف  ُمب ْرٍَح َوََلُنَّ َعَلْيُكْم ر ْزقُ ُهنَّ وَك  
Artinya: Dari Jabir sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: 

"Bertaqwalah kepada Allah dalam masalah wanita, karena 

kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan 

menghalalkan  menggauli mereka dengan kalimat Allah. 

Hak kalian atas mereka yaitu, mereka tidak boleh 

memasukkan seorang pun ke dalam tempat tidur kalian; 

orang yang kalian benci. Jika mereka melakukannya maka 

pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Hak 

mereka atas kalian adalah agar kalian memberi rezeki dan 

pakaian kepada mereka dengan cara yang baik". (HR. 

Bukhori, No 3960).  

                                                 
22

Wakirin, “Wanita Karier Dalam Perspektif Islam”.  dalam  Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibar, 

vol. 4 No.1 (2017), hal. 6.  
23

Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti, Al-Durr Al-Manthur fi Al-Tafsir dengan Mathur, (Mesir: 

Dar Hajar, 2003, Juz 4), hal. 291, HR. Bukhori. No. 3960. 
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Di sisi lainnya, tempat wanita dijadikan di dalam rumah untuk 

mengurusi anak, mendidiknya, mempersiapkan keperluan suami serta 

urusan rumah tangga dan lainnya. Rasulullah shallallahu’alaihi wa 

sallam menggambarkan hal ini dalam sabdanya yang mulia:  

َأََّل ُكل ُكْم رَاٍع وَُكل ُكْم »َعْن اْبن  َعْمٍر َأنَّ النَِّب   َصّلى الّلُه َعَلْيه  َوَسّلَم قَاَل : 

َماُم اّلذ ْي َعَلى النَّاس  رَاٍع َوُهَو َمْسُؤْول  َعْن  َمْسُؤول  َعْن َرع يَّت ه . فَاْْل 

َوال رَُّجُل رَاٍع َعَلى أَْهل  بَ ْيت ه  َوُهَو َمْسُؤْول  َعْن َرع يَّت ه  َواْلَمْرأَُة رَاع يَّة  َعَلى َرع يَّت ه  

 .24()رواه خباري أَْهل  بَ ْيت
Artinya: Dari Ibn Umar ra.,ُ  dari Nabi SAW, beliau bersabda: “ 

Ingatlah kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai 

pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang 

penguasa adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas 

kepemimpinannya, seorang suami adalah seorang pemimpin 

seluruh keluarganya, ia bertanggung jawab atas 

kepemimpinannya, demikian pula seorang isteri adalah 

pemimpin atas rumah anggota keluarganya. 

2) Memperbolehkan wanita berkarier di luar rumah, jika memang ada 

sesuatu yang sangat mendesak untuk berkariernya wanita di luar 

rumah maka hal ini diperbolehkan. Namun, harus dipahami bahwa 

sebuah kebutuhan yang mendesak ini harus ditentukan dengan 

                                                 
24

Muhammad ‘Izzat Darrazat, Al-Tafsir Al-Hadits, (Kairo: Dar Ihya Al-Kitab, 1383 H, Juz 2), hal. 

310, HR. Bukhori. No. 6605.  
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kadarnya yang sesuai sebagaimana sebuah kaidah fiqhiyah yang 

masyhur. Dan kebutuhan yang mendesak ini misalnya: 
25

   

a) Rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan 

wanita bekerja. Misalnya karena suaminya atau orang tuanya 

meninggal dunia atau keluarganya sudah tidak bisa memberi 

nafkah karena sakit atau lainnya, sedangkan negara tidak 

memberikan jaminan pada keluarga semacam mereka.  

b) Tenaga wanita tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, dan  

pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh laki-laki. Hal yang 

menunjukkan hal ini adalah bahwa di zaman Rasulullah ada para 

wanita yang bertugas membantu kelahiran, semacam dukun bayi 

atau bidan pada saat ini juga. Juga saat itu ada wanita yang 

mengkhitan anak-anak wanita dan yang dzohir bahwa pekerjaan 

ini mereka lakukan di luar rumah. Pada zaman ini bisa 

ditambahkan yaitu dokter wanita spesialis kandungan, perawat 

saat bersalin, tenaga pengajar yang khusus mengajar wanita dan 

yang sejenisnya di antara beberapa pekerjaan wanita pada zaman 

Rasulullah.  

                                                 
25

Ibid.,hal. 7.  
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ثَ َنا ََيََْي ْبُن ََيََْي َأْخبَ رَنَا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن ثَاب ٍت َعْن أََنس  ْبن   َحدَّ

يَ ْغُزو ب أُمِّ ُسَلْيٍم  -صلى اهلل عليه وسلم-اللَّه  َمال ٍك قَاَل َكاَن َرُسوُل 

 َون ْسَوٍة م َن األَْنَصار  َمَعُه إ َذا َغزَا فَ َيْسق نَي اْلَماَء َويَُداو يَن اْلَْْرَحى.

 26)رواه مسلم( 
Artinya: Yahya telah mengabarkan kepada kami, Ja’far bin 

Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, dari Tsabit, 

dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu  berkata: 

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berperang 

bersama ummu sulaim dan beberapa wanita anshor, 

maka mereka memberi minum dan mengobati orang 

yang terluka. (HR. Muslim) 

Di samping itu sejarah mencatat, beberapa wanita yang 

menjadi istri Rasulullah SAW juga menjadi wanita karier, di 

antaranya: Siti Khadijah, Siti Aisyah. 
27

  

Berkarier bagi muslimah boleh-boleh saja asalkan tidak 

keluar dari koridor Syariat Islam seperti tersurat dan tersirat dalam 

kisah Nabi Musa dan kedua putri Nabi Syuaib. Pertama, 

memenuhi tata cara pergaulan yang Islami, yaitu menghindari hal-

hal yang bersifat jahiliyah seperti bercampur baur dengan laki-laki 

asing (ikhtilath), pamer aurat (tabarruj), melembutkan suara 

dengan maksud memikat hati laki-laki, dan berdua-duaan 

                                                 
26

Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Al-Qushayri Al-Nisaburi, Al-Jami’ As Shohih Muslim, 

(Beirut: Darul Jail,Juz 5), hal. 196, HR. Muslim. No. 4785. 
27

Ibid., hal. 8.  
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(khalwat) dengan non-mahrom yang bisa menimbulkan fitnah. 

Dan kedua, mendapat izin orang tua (kalau belum nikah) atau 

suami, serta menjaga pandangannya (ghadhdh al-bashar) dan 

dengan alasan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. 
28

 

b. Motivasi Wanita Karier  

1) Dalam pendidikan, pendidikan dapat melahirkan perempuan karier 

dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam kemajuan sektor 

pendidikan ataupun sektor lainnya.  

2) Terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak.  

3) Untuk alasan ekonomis, agar tidak bergantung pada suami 

walaupun suami memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, 

karena sifat perempuan selagi ada kemampuan sendiri, tidak selalu 

meminta kepada suami.  

4) Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Ini biasanya dilakukan 

oleh perempuan adalah uang di atas segalanya.  

5) Untuk mengisi waktu lowong.  

6) Untuk mencari ketenangan dan hiburan.  

                                                 
28
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7) Untuk mengembangkan bakat. 
29

  

c. Nilai positif dan negatif wanita karier   

1) Positif   

a) Dampak positif bagi karier wanita muslimah akan membawa 

kemaslahatan umat, pekerjaannya bukan untuk publikasi 

namun semata karena Allah.     

b) Wanita juga penyambung estafet yang merupakan peran besar 

sebagai pendidik generasi selanjutnya. Dan wanita pun selalu 

menjadi barometer akan baik buruknya masyarakat dengan  

kondisi mental dan akhlak manusia.  

c) Wanita adalah tiang negara, besar kemungkinan mampu 

berkarya dan bekerja lebih teliti, ia dapat menyangga , 

menegakkan bangunan dan stabilitas kerja yang Islami. 

Walaupun laki-laki adalah motor pelaksana aktivitas, tanpa 

dukungan dan back up dari wanita mereka akan gagal, lelaki 

adalah makhluk perkasa fisiknya tapi lemah perasaan sehingga 

perlu ada dorongan yang lembut untuk dapat membangkitkan 

kerja dan dakwah Islamiyah.  

                                                 
29

Ibid., hal. 5-6.  
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d) Sesungguhnya mausia itu bagaikan binatang apabila ia tidak 

berpegang teguh pada hukum-hukum Allah, dan tidak 

mengadakan  hubungan dengan Dia serta tidak mengharap 

bertemu dengan-Nya, hawa nafsu dituruti, sibuk terhadap 

dirinya sendiri dan tidak memberikan manfaat kepada orang 

lain, berbeda dengan muslimah yang benar dan jujur. Dia 

berangkat dari ajaran-ajaran agama (Islam), senang melihat 

manusia yang berada dalam kebaikan dan selalu diulurkan 

tangannya untuk menolong orang lain. Iapun benci apabila 

manusia berada dalam kenistaan dan kebodohan.
30

  

2) Negatif  

Dewasa ini penyelewengan wanita terhadap syariat Allah 

semakin menjadi-jadi, runtutannya mungkin dapat kita mulai pada 

gagasan emansipasi wanita yang dicanangkan oleh musuh-musuh 

Islam, gagasan ini jelas sangat fatal, karena hal itu berarti 

mengalihkan wanita dari tugas utamanya untuk mendidik anak-

anak dan mencabut wanita dari akarnya yaitu rumah, akibatnya 

generasi mendatang sudah dapat kita ramalkan, sebagaimana 

petunjuk yang terdapat dalam al-qur’an: artinya, maka datanglah 

sesudah mereka generasi yang menyia-nyiakan shalat dan 

                                                 
30

Nurliana,  “Wanita Karier Menurut Hukum Islam” . dalam  Jurnal Pendidikan Islam, vol.3 No. 2 

(Desember, 2014), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Diniyah Pekanbaru, hal. 79-81.  
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mengikuti syahwat, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. 

(Q.S Maryam:59). Dan upaya emansipasi ini membutuhkan 

kreativitas dan kegesitan, maka yang menjadi sasaran berikutnya 

untuk diganyang adalah busana muslimah yang dianggap 

menghambat ruang gerak dan diganti dengan pakaian-pakaian 

merangsang dan memancing sejumlah kejahatan seksual. Hal itu 

terjadi karena syahwat laki-laki yang terbesar, adalah pada wanita 

31
  

2. Buku Tafsi@r Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan.  

      Buku yang akan diteliti yaitu Tafsi@r Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan 

Peran Perempuan. Buku ini disusun dalam bentuk pendekatan tahlili, yaitu 

menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat sesuai susunannya dalam mushaf. Bermula 

dari arti, asbabun-nuzul, munasabah, dan sebagainya tentu berkaitan dengan 

kandungan ayat mushaf. Pada tahun 1972, Kementerian Agama Republik 

Indonesia membentuk satu tim untuk menyusun Tafsi@r Al-Qur’an Tematik. 
32

 

      Tafsi@r Al-Qur’an Tematik ini menjelaskan penafsiran yang diperkenalkan 

para ulama tafsir untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem baru 

dalam masyarakat melalui petunjuk-petunjuk Al-Qur’an. Yang di dalam Tafsir 

ini semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung dalil-dalil atau 

                                                 
31

Ibid., hal. 82-83.  
32

Tafsir Al-Qur’an Tematik, Kedudukan Dan Peran Perempuan...,  hal. xiv.  
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fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen 

berasal dari Al-Qur’an, hadits dan pemikiran rasional.   

      Tafsir ini terdiri dari lima tema:  

a. Pembangunan Ekonomi umat.  

b. Kedudukan dan Peran Perempuan.  

c. Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik. 

d. Pelestarian Lingkungan Hidup.  

e. Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur’an.   

      Dari lima tema tersebut terbagi beberapa pembahasan masing-masingnya. 

Karena, yang diteliti dari peneliti ini tema yang kedua isi dari pembahasan tema 

kedua ada: asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan, kepemimpinan 

perempuan, profil aurat dan busana muslimah, peran perempuan dalam keluarga, 

perempuan dan hak waris, perempuan dan kepemilikan, kesaksian perempuan, 

perzinaan dan penyimpangan seksual, pembunuhan anak dan aborsi. 
33

  

3. Perspektif Pendidikan Agama Islam.   

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam    

      Dalam khazanah Islam setidaknya ada tiga istilah yang berhubungan 

dengan makna pendidikan. tiga istilah tersebut adalah ta’lim, ta’dib, dan 

tarbiyah. Kata ta’lim biasanya mengandung pengertian proses transfer 

seperangkat pengetahuan kepada anak didik. Kata ta’dib biasanya merujuk 

                                                 
33

Ibid., hal. xvii-xix.  



 

25 

 

kepada proses pembentukan kepribadian anak didik. Ta’dib merupakan 

masdar dari addaba yang dapat diartikan pada proses mendidik yang lebih 

tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti peserta 

didik. Kata tarbiyah berbeda dengan ta’lim dan ta’dib, kata tarbiyah 

memiliki arti mengasuh, bertanggung jawab, memberi makan, 

mengembangkan, memelihara, membesarkan, menumbuhkan dan 

memproduksi serta menjinakkan, baik yang mencakup aspek jasmaniah 

maupun rohaniah. 
34

 

      Dari tiga khazanah tentang pendidikan tersebut memunculkan beberapa 

pendapat yang mendefinisikan pengertian dari Pendidikan Agama Islam. 

Menurut Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar yang 

dilakukan dalam rangka mempersiapkan siswa untuk meyakini, memahami, 

dan mengamalkan Ajaran Islam melalui bimbingan, pengajaran yang 

ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
35

 

      Zakiyah Daradjat mengartikan Pendidikan Agama Islam sebagai 

perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk Agama Islam. 

Untuk itu perlu adanya usaha,  kegiatan, cara, alat, dan lingkungan hidup 

agar tercapai keberhasilannya.
36

 

                                                 
34

Ahmad Munjin dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, ( Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 4-5.  
35

Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan 

Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 130.  
36
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      Sedangkan menurut Mustafa Al-Ghulayani, Pendidikan Agama Islam 

adalah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa-

masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan petunjuk dan nasihat, 

sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan (meresap dalam) jiwanya 

kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja untuk 

kemanfaatan tanah air.
37

  

      Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

Pendidikan  Agama Islam merupakan usaha-usaha sistematis dan pragmatis 

dalam membantu anak didik agar hidup sesuai dengan Ajaran Islam.    

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam    

      Pendidikan Agama Islam memiliki tujuan yaitu menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga 

menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketaqwaan, berbangsa, dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
38

 Kemendikbud, dalam konteks tujuan 

Pendidikan Agama Islam di sekolah umum, merumuskan sebagai berikut:  

1) Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, 

serta pengamalan peserta didik tentang Agama Islam sehingga 

                                                 
37

Ihsan Hamdani, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 17.  
38

Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan 

Implementasi Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 134-135.  
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menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan 

ketakwaannya kepada Allah SWT.  

2) Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak 

mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, 

produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin. Bertoleransi (tasamuh), 

menjaga keharmonisan secara pesonal dan sosial serta 

mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.
39

  

3) Fungsi Pendidikan Agama Islam    

Pendidikan Agama Islam untuk sekolah/madrasah berfungsi sebagai 

berikut:  

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam  

lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama 

kewajiban menanamkan keimanan dan ketaqwaan dilakukan 

oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk 

menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui 

bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan dan 

ketaqwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai 

dengan tingkat perkembangannya.  

                                                 
39

Nazarudin, Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep, Karakteristik, dan Metodologi 
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2) Penanaman nilai, yaitu sebagai pedoman hidup untuk mencari 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.  

3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial 

dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Agama 

Islam. Penyesuain mental yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai 

dengan ajaran Agama Islam.  

4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, 

kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta 

didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran 

Islam dalam kehidupan sehari-hari yang sebelumnya mungkin 

mereka peroleh melalui sumber-sumber yang ada di lingkungan 

keluarga dan masyarakat.  

5) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari 

lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan 

dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia 

Indonesia seutuhnya.  

6) Pengajaran tentang keagamaan secara umum (alam nyata dan 

tidak nyata), sistem dan fungsionalnya.  

7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki 

bakat khusus di bidang Agama Islam agar bakat tersebut dapat 
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berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

dirinya sendiri dan bagi orang lain.  
40

   

c. Dasar Pendidikan Agama Islam   

1) Dasar Pokok  

a) Al-Quran   

Penetapan Al-Quran sebagai dasar dan sumber pokok 

pendidikan Islam dapat dilihat dan dipahami dari ayat-ayat Al-

Quran itu sendiri. Para ulama dalam menetapkan Al-Quran 

sebagai dasar pemikiran dalam membina sistem pendidikan Islam, 

memberikan tekanan-tekanan tersendiri untuk memperkokoh 

landasannya. 
41

 

b) Sunnah  

Dasar pendidikan Islam yang kedua adalah Sunnah 

(hadits), yaitu perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah. 

Dalam kaitannya dengan pendidikan, Rasulullah sendiri menjadi 

guru dan pendidik utama. Fenomena ini dapat dilihat dari praktek-

praktek edukatif Rasulullah itu sendiri. Pertama, beliau 

menggunakan rumah al-Arqam Ibnu Abi al-Arqam untuk 

mendidik dan mengajar. Kedua, beliau memanfaatkan tawanan 
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perang untuk mengajar baca dan tulis, dan ketiga, beliau mengirim 

para sahabat ke daerah-daerah yang baru masuk Islam.  

Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber dan dasar 

pendidikan Islam selalu membuka kemungkinan penafsiran-

penafsiran baru secara dinamis sejalan dengan perkembangan 

yang ada. Untuk itu perlu diletakkan dan dikembangkan sumber 

dan dasar pelengkap, yaitu Ijtihad. 
42

 

c) Ijtihad   

Ijtihad dalam pendidikan Islam tetap bersumber dari Al-

Quran dan Sunnah yang diolah oleh akal sehat dari para ahli 

pendidikan Islam. Perubahan dan dinamika zaman yang 

ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

informasi menuntut adanya ijitihad dalam bentuk penelitian dan 

pengkajian kembali prinsip dan praktek-praktek pendidikan 

Islam yang ada.   

2) Dasar Operasional  

   Menurut Hasan Langgulung dasar operasional pendidikan terbagi 6 

macam:  

a) Dasar historis, yaitu dasar yang memberikan persiapan kepada 

anak didik dengan hasil-hasil pengalaman masa lalu. 
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b)  Dasar sosial, dasar yang memberikan kerangka budaya 

pendidikan. 
43

 

c) Dasar ekonomi, dasar yang memberikan perspektif tentang 

potensi-potensi manusia dan persiapan mengatur sumber-sumber 

dan tanggung jawabnya terhadap pembelajaran.  

d) Dasar politik dan administrasi, dasar yang memberikan ideologi 

dasar sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan cita-cita dan 

rencana yang telah dibuat.   

e) Dasar psikologis, dasar yang memberi informasi tentang watak 

pelajar, guru, cara-cara terbaik dalam praktek pencapaian dan 

penilaian secara bimbingan.  

f) Dasar filosofi, dasar yang memberikan kemampuan memilih yang 

terbaik memberi arah suatu sistem, mengontrol dan memberi arah 

kepada semua dasar-dasar operasional. 
44

  

g) Wanita Karier Perspektif Pendidikan Agama Islam   

Allah subhanahu wa ta’ala  berfirman dalam surah At-Taubah:71.  
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ٰنُت بَ ْعُضُهْم اَْول َياُۤء  نُ ْوَن َواْلُمْؤم  َهْوَن َعن  َواْلُمْؤم   بَ ْعٍض يَْأُمُرْوَن ب اْلَمْعُرْوف  َويَ ن ْ

ُعْوَن اهلَل َوَرُسْولَهُ  َك َسيَ ْرََحُُهُم  اْلُمْنَكر  َويُق ْيُمْوَن الصَّٰلوَة َويُ ْؤتُ ْوَن الزَّٰكوَة َويُط ي ْ اُوٰلۤىِٕ

 ا نَّ اهلَل َعز يْ ز  َحك ْيم   اهللُ 
Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, 

sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagaian yang 

lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan 

mencegah dari yang mungkar,  melaksanakan sholat, 

menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Mereka akan diberi Rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah  

Maha Perkasa, Maha Bijaksana”. (At-Taubah:71).
45

 

 

Ayat ini menegaskan, bahwa dalam tugas sosial kemasyarakatan 

(amar makruf nahi munkar) kaum perempuan dan laki-laki harus 

saling membantu, saling melengkapi dan saling berta’awun (tolong-

menolong), serta bersinergi antara satu dengan yang lainnya. 

Bersinergi dan berta’awun dalam membangun masyarakat yang 

sejahtera atas dasar nilai-nilai ajaran Islam, dalam berbagai bidang 

kehidupan, seperti sosial ekonomi, pendidikan, budaya, dsb.  

Karena itu, boleh saja kaum perempuan menjadi pemimpin di 

dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang berguna bagi 

pembangunan masyarakat. Kaum perempuan tentu sangat baik dan 

diizinkan oleh Syariat Islam, apabila menjadi pimpinan sebuah 

lembaga pendidikan. misalnya, menjadi Rektor di sebuah universitas 
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atau pada lembaga pendidikan yang lainnya. Karena dengan  

kepemimpinannya yang lembut dan berwibawa, diharapkan akan 

menjadikan peserta didik yang lebih tenang. Demikian pula dalam 

bidang kesehatan, kaum perempuan diizinkan untuk memimpin sebuah 

lembaga kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik maupun 

yang lainnya. Yang perlu menjadi perhatian, ketika kaum perempuan 

menjadi pemimpin dalam kegiatan-kegiatan sosial ini, tidak boleh 

mengabaikan tugas yang lebih utama, yaitu sebagai ibu rumah tangga 

dalam rangka melahirkan dan membangun generasi yang unggul dan 

baik.  
46

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “kerja” diartikan sebagai 

“kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk 

mencari nafkah”. Sedangkan dalam bahasa Al-Quran, kata “kerja” 

sering diidentikkan dengan kata ‘amal secara leksikal menurut Ibnu 

Faris dalam Mu’jam Maqayisullugah, kata ‘amal  mengandung arti 

“perbuatan, pekerjaan, aktivitas”. Sedangkan secara terminologis kata 

tersebut oleh Al-Isfahani diartikan sebagai “perbuatan atau aktivitas 

yang dilakukan secara sadar dan sengaja, bersumber pada daya yang 

dimiliki manusia, daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup. 

Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua: pekerjaan yang baik 

(amal shalih) dan pekerjaan yang tidak baik (‘amal gairu shalih) dari 
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kata ‘amal salih ini dapat dilacak pengertian kerja yang baik dan 

kaitannya dengan yang dilakukan perempuan. 
47

 

Kata salih  yang kadang juga diartikan dengan “baik” terambil 

dari akar kata saluha yang dalam beberapa kamus bahasa Al-Quran 

dijelaskan maknanya sebagai antonim dari kata fasid, yang berarti 

“rusak”. Dari sinilah amal saleh dapat diartikan sebagai aktivitas yang 

apabila dilakukan, maka suatu kerusakan akan terhenti atau menjadi 

tiada, atau juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dengan 

melakukannya diperoleh manfaat dan kesesuain. Seorang yang saleh 

adalah yang segala aktivitasnya mengakibatkan terhindarnya mudarat, 

atau yang pekerjaannya memberi manfaat kepada pihak-pihak lain. 

Dalam Al-Quran tentang arti salih dapat dimaknai bahwa aktivitas 

tersebut memang tidak terbatas. Jadi, pekerjaan apa saja yang baik dan 

membawa manfaat maka masuk kategori ‘amal salih. yang tidak kalah 

pentingnya Al-Quran sering menggandengkan kata iman dengan amal 

saleh sebagai isyarat bahwa nilai amal saleh tersebut terletak pada 

iman pelakunya. Bagaimana sebenarnya pandangan Al-Quran tentang 

perempuan yang bekerja? 
48

  

(1) Bekerja adalah keniscayaan hidup, tujuan utama Allah subhanahu wa 

ta’ala memberikan kesempatan hidup di dunia adalah agar manusia 

                                                 
47

Ibid., hal. 81-82.  
48

Ibid., hal. 83.  



 

35 

 

termasuk perempuan bekerja dengan baik. Hal ini diisyaratkan dalam 

surah al-Mulk:2    

ُلوَُكْم اَي ُكْم َاْحَسُن َعَماًل  اْلَغُفْورُ  اْلَعز يْ زُ  َوُهوَ الَّذ ْي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلَٰيوَة ل َيب ْ  
Artinya: “yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kaum, 

siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia 

Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”. (Al-Mulk:2). 
49

 

 

Dalam ayat ini setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, 

dituntut untuk dapat mengerahkan kemampuan terbaiknya dalam 

bekerja dan melakukan tugas-tugasnya. Maka kalau ada orang yang 

enggan untuk berusaha, apalagi kalau  itu adalah tugas utamanya baik 

laki-laki maupun perempuan, sungguh orang tersebut telah melalaikan 

kewajiban utamanya ini.   

(2) Memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi, Rasyid Ridho 

kemudian menegaskan bahwa bekerja diwajibkan bagi laki-laki dan 

perempuan. Allah subhanahu wa ta’ala mengarahkan laki-laki dan  

perempuan agar mencari keutamaan dengan usaha dan kerja keras 

tidak dengan angan-angan. Allah subhanahu wa ta’ala ingin 

menyatakan, “keutamaan yang kalian angankan hanya dapat dicapai 

dengan usaha keras, tidak bisa hanya berandai-andai dan berangan-

angan”.
50
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Ayat berikut ini jelas menjadi pendukung tentang kesetaraan 

bagi laki-laki maupun perempuan untuk berkarier dan berprestasi, baik 

di bidang spritual maupun karier secara profesional. Dalam surah an-

Nahl:97 Allah berfirman:  

ًا مِّْن ذََكٍر اَْو اُنْ ٰثى َوُهَو ُمْؤم ن  فَ َلُنْحي يَ نَّه  َمنْ   َولََنْجز يَ ن َُّهمْ  طَيَِّبةً  َحٰيوةً َعم َل َصاحل 

  يَ ْعَمُلْونَ  َكانُ ْوا َما ب َاْحَسن   َاْجَرُهمْ 
Artinya: Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami 

beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 

telah mereka kerjakan. (An- Nahl:97).
51

   

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada teks ayat maupun bekerja di 

luar rumah sekali pun. Oleh karena itu, pelarangan terhadap 

perempuan untuk bekerja adalah kurang tepat. Kaidah agama 

mengajarkan “dalam hal kemasyarakatan pada dasarnya semua boleh 

selama tidak ada larangan, sebaliknya dalam hal ibadah mahdah   

semuanya terlarang selama tidak ada tuntunannya”.  

Dapat dikatakan bahwa pada Islam/Al-Quran tidak melarang 

perempuan untuk bekerja, baik di dalam atau di luar rumah, dengan 

catatan pekerjaan itu dilakukan dalam suasana yang tetap menjaga 

kehormatannya dan memelihara tuntunan agama, serta menghindarkan 
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dari hal-hal yang dapat mengundang efek negatif bagi dirinya, 

keluarganya dan masyarakatnya. 
52

  

F. Metode Penelitian   

      Metode penelitian adalah cara-cara yang dilaksanakan oleh seorang peneliti 

untuk mengumpulkan, mengklasifikasi dan menganalisis data yang ada di tempat 

penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan, hal ini 

dilakukan untuk mengungkap sebuah kebenaran yang ada. 
53

 metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:   

a. Jenis penelitian      

      Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research). Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah 

penelitian yang mencari data dari literatur buku-buku, jurnal, melalui teks atau isi 

dari buku sebagai objek dari penelitian. Penelitian kepustakaan ini juga disebut 

dengan penelitian literatur. 
54

 dan data lainnya dapat diperoleh dari beberapa 

literatur online seperti e-book, e-journal.  

      Sumber informasi berupa bahan-bahan pustaka dari berbagai macam bahan 

bacaan dalam perpustakaan yang menghimpun informasi dalam berbagai 

pengetahuan. Informasi dapat berupa teori, generalisasi, maupun konsep yang 
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dikemukakan ahli pada sumber kepustakaan.
55

 Selanjutnya peneliti menganalisis 

informasi tentang kompleksitas wanita karier dalam Pendidikan Agama Islam.  

      Penelitian ini temasuk jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data 

dalam bentuk deskriptif. sehingga penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

gambaran umum dan jelas tentang Kompleksitas Wanita Karier dalam Buku 

Tafsi@r Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan. 
56

   

      Sedangkan untuk pendekatan dalam penelitian ini adalah pendeketan 

Hermeneutika. Yang disebut heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan 

sumber yang diperlukan. Berhasil tidaknya pencarian sumber, pada dasarnya 

tergantung dari wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan teknis 

penelusuran dari sumber-sumber tersebut. Berdasarkan bentuk penyajiannya, ada 

sumber-sumber sejarah terdiri atas arsip, dokumen, buku, majalah/jurnal, dan 

surat kabar. Sedangkan berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terdiri atas sumber 

primer dan sumber sekunder.
57

   

      Untuk itu penliti diharuskan menemukan sumber-sumber yang jelas dan 

diperlukan untuk menganalisis Kompleksitas Wanita Karier dalam Buku Tafsi@r 

Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan.  
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Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 6.  
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b. Sumber Data Penelitian  

1)  Sumber primer (primary sources)  

      Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).
58

 sumber primer 

dari penelitian ini adalah buku Tafsi@r Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan 

Peran Perempuan yang menjadi rumusan masalah skripsi yang akan 

dianalisis oleh peneliti.  

2) Sumber sekunder (secondary sources)  

      Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku dan jurnal 

yang menunjang penelitian di antaranya:   

a) Buku berjudul “Tarbiyatul Aulad” Pendidikan Anak dalam Islam 

karya Dr. Abdullah Nashih Ulwan Tahun 2020.  

c. Metode pengumpulan data   

       Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural 

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan taknik pengumpulan 

data lebih banyak pada observasi berperan serta (parcitipan 

observation),wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode: 
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Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua prang atau lebih secara 

langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu: pewawancaraan atau (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan.  

Wawancara adalah proses percakapan berbentuk tanya jawab dengan tatap 

muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu 

penelitian. Hal yang membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari 

ialah: pewawancara dan responden biasanya belum saling kenal-mengenal 

sebelumnya, responden selalu menjawab pertanyaan, pewawancara selalu 

bertanya, pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, 

tetapi harus selalu bersifat netral, pertanyaan yang ditanyakan mengikuti 

panduan yang telah dibuat sebelumnya.  

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-

data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode 

pengumpulan data yang lain.  

Teknik pengumpulan data dengan dokumtasi ialah pengambilan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen.
59
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d. Teknik analisis data    

      Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content 

analysis). Analisis isi adalah analisis teks yang digunakan untuk mengumpulkan 

dan menganalisis muatan sebuah teks, dapat berupa kata-kata, makna gambar, 

simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat di 

komunikasikan. Analisis isi berusaha melihat konsistensi makna dalam sebuah 

teks yang dijabarkan dalam pola-pola terstruktur dan dapat membawa peneliti 

kepada pemahaman tentang sistem nilai di balik teks tersebut. 
60

  

     Upaya yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah dengan data 

yang diteliti. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:   

1) Reduksi data  

      Reduksi data adalah proses mengolah data dari lapangan dengan memilah 

dan memilih, dan menyederhanakan data dengan merangkum yang penting-

penting sesuai dengan fokus masalah penelitian.  

2) Data display (penyajian data)  

      Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplay data. Dalam 

display data laporan yang sudah direduksi dilihat kembali gambaran secara 

keseluruhan, dari situ dapat dilakukan penggalian data kembali apabila 

dipandang perlu untuk lebih mendalami masalahnya.  
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      Penyajian data ini sangat penting karena menentukan langkah selanjutnya 

yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi untuk dapat memudahkan upaya 

pemaparan dan penegasan dalam kesimpulan nanti.  

3) Penarikan simpulan dan verifikasi.    

      Yang dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh dan kesimpulan 

harus diverifikasi selama penelitian masih berlangsung.  

G. Sistematika Pembahasan  

      Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini terdiri atas empat 

bab dengan terdapat beberapa sub bab pada tiap bab. Keempat bab tersebut 

merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun uraian sistematika penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut:   

      BAB I : terdiri atas tujuh sub bab meliputi latar belakang masalah rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat  penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan.     

      BAB II : berisi beberapa sub bab tentang gambaran umum buku  Buku Tafsi@r 

Al-Qur’an Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran  Perempuan. yang meliputi: 

latar belakang, karakteristik, isi Kandungan, Kelebihan dan kekurangan Buku 

Tafsi@r Al-Qur’an Tematik: Kedudukan Dan Peran Perempuan.  

      BAB III : berisi hasil analisis penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban 

dari  rumusan masalah. Dalam bab ini terdapat dua dub bab yaitu  Kompleksitas 
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Wanita Karier Dalam Buku Tafsi@r Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran 

Perempuan.  

      Dan sub bab yang kedua,  Kompleksitas Wanita Karier Dalam Buku Tafsi@r 

Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan dalam memberikan 

Pendidikaan Agama Islam kepada anak.  

      BAB IV : bagian penutup dari bagian inti skripsi yang memuat tiga sub bab 

yaitu Kesimpulan, Saran dan Kata penutup.  

      Bagian akhir dari skripsi terdapat daftar pustaka yang berisi sumber rujukan 

yang dipakai oleh peneliti serta terdapat lampiran yang berisi data atau bahan 

penunjang penelitian.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Buku Tafsi@r Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan 

membahas banyak masalah-masalah tentang perempuan beserta hukum dan 

hadis-hadisnya. Yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 

Upaya untuk menghadirkan Al-Qur’an secara tematik dengan berbagai 

persoalan yang timbul di tengah masyarakat.  

Setelah mengadakan penelitian melalui metode wawancara dan  

dokumentasi dari berbagai literatur, maka kesimpulan dari penelitian ini 

adalah: berbagai pendapat hukum wanita karier yang berdasarkan alasan 

tersendiri, di dalam buku Tafsi@r Al-Qur’an Tematik. Dan dikatakan pada 

Islam/ Al-Qur’an, tidak ada baik teks ayat maupun hadis Nabi yang secara 

tegas melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah sekali pun. Dengan 

catatan bahwa dengan pekerjaan yang baik dan membawa manfaat  

dikatakan sebagai ‘amal shalih dan dilakukan tetap menjaga kehormatannya 

dan memelihara tuntunan agama, dan menghindarkan dari hal-hal yang 

dapat mengundang efek negatif bagi diri, keluarga, maupun masyarakatnya.  

Dan siap menerima segala konsekuensi, contoh harus mampu 

memanajemen waktu, membagi waktu, manajemen keluarga, manajemen 

pekerjaan, memelihara dukungan sosial, dan di dalam keluarga hendaknya 
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mampu dengan sama-sama memberi suport antar suami dan istri. Pertama, 

terlebih kepada wanita yang sudah menikah wajib meminta ijin kepada 

suami dahulu jika hendak rencana bekerja dan jika kondisi ekonomi 

keluarga tidak mencukupi, yang mengharuskan wanita bekerja untuk 

mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Dan harus tetap prioritaskan tugas 

pokok istri yakni membimbing, membina, mendidik anak-anaknya tentang 

ilmu pengetahuan Agama Islam dan wanita karier bisa saling bekerja sama 

atau bagi tugas dengan suami.  

Kedua, untuk wanita yang tetap melanjutkan kariernya dan kewajiban 

wanita menuntut ilmu. Boleh, tetap dengan memelihara tuntunan agama. 

Dikatakan bahwa Al-Qur’an mengajarkan menuntut ilmu adalah salah satu 

bentuk ibadah yang bernilai tinggi dan harus dilakukan oleh setiap 

muslim/muslimah sepanjang hidupnya. Apabila ilmu yang dimiliki untuk 

mendidik anaknya tidak memadai, maka dapat dibayangkan generasi seperti 

apa yang nantinya dihasilkan. Dari pentingnya seorang perempuan terlebih 

yang menjadi ibu untuk terus menuntut ilmu. Kewajibannya dan tanggung 

jawab wanita karier untuk memberikan pendidikan agama Islam dengan 

baik dan benar. Apapun manusia dengan berbagai aktivitasnya dan maka, 

ambillah pekerjaan yang baik atau dikatakan pekerjaan amal shalih  yang 

membawa maslahat bagi keluarga dan kehidupannya. Tidak dengan 

membawa mudharat.  
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Ketiga, untuk wanita yang masih dalam naungan kedua orang tua. Tetap 

dengan menuntut ilmu ataupun jika bekerja wajib ijin kepada kedua orang 

tua dan dengan memelihara tuntunan agama.  

B. Saran  

      Alhamdulillahirobbil’alamiin, berkat rahmat serta karunia Allah swt, 

skripsi yang berjudul “Kompleksitas Wanita Karier perspektif Pendidikan 

Agama Islam dalam Buku Tafsi@r Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran 

Perempuan”. Telah  selesai disusun dan semua tidak lepas dari kesalahan dan 

khilaf penulis. Berdasarkan kajian-kajian yang sudah diuraikan pada bab 

sebelumnya, saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagi calon pendidik, dan pendidik terkhusus pendidik wanita, 

maupun pendidik Pendidikan Agama Islam. Diharapkan upaya 

untuk terus menggali dan memperluas pengetahuannya mengenai 

kedudukan dan peran perempuan melalui buku-buku pendidikan, 

jurnal, buku-buku yang membahas dan menyajikan tentang 

keperempuanan dalam bidangnya yang bertemakan pendidikan. 

Dan terus memberikan dengan menyadarkan dan mencerahkan 

pemikiran anak-anak mereka sejak mulai beranjak dewasa hingga 

mencapai tingkat kematangan. Dan dengan memberikan 

pemahaman pendidikan Islam yang disandarkan pada pesan-pesan, 

petunjuk  yang diajarkan oleh Nabi Saw.  
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2. Bagi orang tua terkhusus Ibu, adanya kesiapan khusus sebelum 

menjadi Ibu dengan terus belajar menuntut ilmu sebanyak-

banyaknya karena pentingnya seorang perempuan dalam mendidik 

anaknya dengan ilmu yang dimiliki untuk membangun zurriyah 

tayyibah (generasi yang unggul dan baik).   

3. Bagi peneliti selanjutnya, kajian tentang kompleksitas wanita 

karier ini belum dikatakan sempurna. Karena keterbasan waktu, 

metode, pengetahuan serta ketajaman analisis yang peneliti miliki. 

Masih banyak yang bisa dikaji dari buku ini, oleh karena itu besar 

harapan peneliti kepada peneliti selanjutnya supaya berkenan lebih 

mendalam lagi untuk meneliti dengan sarana yang lebih luas lagi 

dan komprehensif dalam meneliti buku ini. 

4. Bagi penulis, selanjutnya diharapkan dapat memperluas pokok 

bahasan atau menambahkan jumlah referensi data, baik jurnal dan 

lain sebagainya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik 

lagi. 

C. Kata penutup  

      Demikianlah tulisan ini diakhiri dengan mengucapkan syukur 

Alhamdulillah, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

Komplekstas Wanita Karier Perspektif Pendidikan Agama Islami dengan baik 

dalam buku Tafsi@r Al-Qur’an Tematik: Kedududkan dan Peran Peran 

perempuan. penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kesalahan dan 
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kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun dari pembaca 

sangat penulis harapkan. 

      Mudah-mudahan tulisan ini berguna dan bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi siapapun yang dapat memetik ilmu, hikmah dan 

pengetahuan tulisan ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada 

pembimbing dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penelitian ini dari awal hingga akhir. Semoga bantuan yang telah 

diberikan mendapat balasan dan dapat diterima sebagai amal baik di hadapan 

Allah Swt.  
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