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ABSTRAK

WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

OLEH

SEPTIANA LATIFAH

Wanita merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki sifat lemah lembut 
dan berkasih sayang. Dimasa sekarang sudah banyak wanita yang berkarier atau 
berperan ganda, selain memiliki tugas didalam rumah, wanita yang berkarier 
memiliki pekerjaan diluar rumah mengingat bahwa wanita juga merupakan bagian 
dari suatu masyarakat yang memungkinkan wanita bekerja disektor publik. Namun 
tidak jarang wanita lalai dan mengabaikan tugas utamanya yaitu mendidik anak-
anaknya dan mengurusi suami, yang merupakan tugas pokoknya. Dalam Islam 
wanita memiliki syarat-syarat tertentu bila ingin bekerja diluar rumah dan 
meninggalkan rumah. Dalam dunia kerja banyak pandangan yang merendahkan 
wanita dalam dunia kerja seperti mereka harus menerima tindakan pelecehan seksual 
di tempat kerja baik dari rekan kerja sendiri ataupun dari atasannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan 
menggunakan metode kualitatif dengan cara menelusuri dan menelaah bahan berupa 
data dan literatur-literatur yang berhubungan dengan wanita karier dan pendidikan 
Islam, dan penulis juga menggunakan sumber dari data-data melalui internet.

Kesimpulan pada penelitian ini menurut beberapa 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. 
Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam hal bekerja dan Islam melarang 
umatnya bermalas-malasan dan tidak membiarkan wanita terkurung didalam rumah 
tanpa melakukan kegiatan yang bermanfaat dalam masyarakat. Kerja yang 
diwajibkan dan dianjurkan Islam adalah kerja yang saleh (amal shaleh), yang baik 
dan produktif serta membawa manfaat bukan hanya sembarang bekerja. Namun ada 
berbagai syarat-syarat tertentu diperbolehkannya wanita bekerja. Dan wanita juga 
memiliki jenis pekerjaan yang harus disesuaikan dengan fitrahnya sebagai wanita. 
Bidang yang sebaiknya diisi oleh seorang wanita muslim ialah bidang pendidikan 
dan bidang kesehatan, bahkan wanita muslimah dapat mengembangkan usaha dari 
berbagai keahlian yang dimilikinya.

Kata Kunci : Wanita, Karier,  Pendidikan Islam
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MOTTO

ِۡعَملُواْ  ُ فََسیََرى َوقُ َّ وَن إِلَٰى ٱۡلُمۡؤِمنُونَۖ وَ ۥَعَملَُكۡم َوَرُسولُھُ ٱ َوَستَُردُّ

لِمِ  َدةِ وَ ٱۡلَغۡیبِ َعٰ ھَٰ ١٠٥فَیُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُۡم تَۡعَملُوَن ٱلشَّ

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 ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.s At-Taubah (9) 

:105)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN

ISLAM”

untuk memperoleh gambaran yang jelas dari judul tersebut. Wanita dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti “Perempuan dewasa” sedangakan Karier adalah 

wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan 

sebagainya).1

Sedangkan Pendidikan Islam dilihat secara etimologis terdiri atas dua kata 

yakni “Pendidikan” dan “Islam”.  Marimba memberikan definisi Pendidikan Islam 

sebagai bimbingan Jasmani dan Ruhani berdasarkan hukum-hukum Islam, menuju 

kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam. Dari definisi tersebut 

sangat jelas bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses edukatif yang mengarah 

kepada pembentukan akhlak atau kepribadian secara utuh dan menyeluruh, 

menyangkut asfek Jasmani maupun Rohani.2

                                                          
1 Depdikbud,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama edisi 

4,2008),h.372
2 Heri Gunawan, Pendidikan Islam (kajian teoritis dan Pemikiran Tokoh, (Jakarta: 

Rosdakarya,2014), h.9 
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Tokoh-tokoh pendidikan Islam seperti Sayyid Qutb, Buya Hamka yang ikut 

berpendapat mengenai wanita yang bekerja, dan ormas keagamaan seperti 

Muhammadiyah dan NU yang ikut berkontribusi dalam pembaharuan Islam yang 

membuat kemajuan wanita di Indonesia. Dengan demikian yang dimaksud judul 

tersebut diatas adalah penelitian terhadap wanita yang berkarier dan bagaimana 

pandangan para tokoh pendidikan Islam mengenai wanita karier. 

Alasan Memilih Judul

Yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut diatas adalah :

1. Karena banyak sekali perbincangan mengenai wanita yang berkarier diluar 

rumah, sehingga timbul masalah-masalah dalam keluarganya, yang dapat 

mengakibatkan perceraian dan Pendidikan anak terbengkalai.

2. Karena Islam sangat memuliakan wanita, bagaimanakah Islam memandang 

permasalahan ini. 

3. Karena banyak wanita yang cenderung lebih fokus kepada pekerjaannya 

bahkan rela meninggalkan pekerjaan rumah demi bekerja diluar rumah.
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B. Latar Belakang Masalah 

Pada era modern ini kedudukan wanita dan pria bukanlah sesuatu yang layak 

diperdebatkan lagi, sekat pemisah antara laki-laki dan wanita dalam bekerja sudah 

semakin menipis, sehingga wanita tidak lagi dianggap sebagai sosok yang bertugas 

mengurus anak, suami, dan rumah tangga saja. Peran tersebut sekarang sudah 

bergeser, wanita sekarang memiliki hak yang sama dengan pria untuk mendapatkan 

pendidikan yang lebih tinggi untuk berkarier. Misalnya jumlah wanita bekerja 

jumlahnya sudah semakin banyak. 

Pada tahun 2016 sebuah studi menunjukkan wanita Indonesia mengalami 

pertumbuhan sebesar 16% dari tahun lalu, menempatkan Indonesia sebagai urutan ke 

6 dalam 10 besar negara didunia untuk jumlah wanita yang memiliki posisi penting di 

perusahaan.3

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, wanita yang memilih 

berkarier sebagai guru (pendidik) sebesar 291.003 dari 569.265 guru di Indonesia.4

                                                          
3 CNN Indonesia, “Wanita Karier Indonesia Terabanyak Ke enam Didunia” (On-line),

tersedia di : http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160308121332-277-116053/wanita-karier-
indonesia-terbanyak-keenam-di-dunia.html(08 Mei 2017)

4 Badan Pusat Statistik, “Tenaga Pendidik menurut Gender” (On-line), tersedia di : 
http://www.bps.go.id/subjek.html (28 Juli 2017) 
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Sedangkan data menurut Departemen Kesehatan tahun 2016 ada 369.995 wanita 

berkarier sebagai bidan dan 223.910 memilih menjadi perawat.5

Pada tahun 2017, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri dalam 

Rakernas IPEMI 2017 mengungkapkan perempuan wirausaha di Indonesia meningkat 

dari 14,3 juta orang menjadi 16,3 juta ditahun ini. Hanif mencatat, partisipasi wanita 

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

menjadi 55,04% pada tahun 2016.6

Namun kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya banyak kejahatan pada wanita. 

Salah satunya adalah terjadinya pelecehan seksual pada pekerja wanita. Ajakan 

bersifat seksual dengan iming-iming jabatan, intimidasi dari atasan. Diantara motivasi 

wanita bekerja adalah untuk menjalankan kegiatan profesi dan membantu suaminya. 

Sebagian orang mengeluhkan istrinya yang bersikeras untuk bekerja meskipun 

segala keperluan hidupnya telah terpenuhi. Sehingga menimbulkan permasalahan-

permasalahan dalam rumah tangganya. Wajar bila angka perceraian terus meningkat, 

semakin bebas masyarakat disatu tempat maka akan semakin tinggi pula angka single 

parent.

                                                          
5 Departemen Kesehatan, “Tenaga Kesehatan”(On-line), tersedia di : 

http://www.depkes.go.id/Resourse.html (28 Juli 2017)
6 Metro News, “Jumlah Perempuan Wirausaha Meningkat” (On-line), tersedia di : 

http://m.metrotvnews.com/ekonomi/makro.html (29 Juli 2017)
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Karena wanita yang bekerja disegala bidang membuat wanita berbaur dengan 

laki-laki yang bukan suaminya dan membuat laki-laki bergaul dengan yang bukan 

isterinya. Dan biasanya salah satu dari mereka menemukan perhatian dan keramahan 

dari rekan kerjanya yang tidak ditemukan pada suami dan istrinya. Akibatnya 

keharmonisan rumah tangganya menjadi goyah.7

Disisi lain, makna ”bekerja” bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang 

sungguh-sungguh, dengan menggunakan seluruh aset, pikirnya untuk 

mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus 

menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang 

terbaik (khairu ummah) atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya 

dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. Bagaimanakah bekerja bagi 

seorang wanita, seperti yang banyak dilakukan wanita-wanita pada masa sekarang. 

Sedangkan disisi lain, wanita mempunyai peran sebagai ibu dan seorang istri, yang 

mengharuskan wanita itu untuk terus ada didalam rumah.

Lalu bagaimanakah pekerjaan wanita yang semestinya menurut para tokoh 

pendidikan Islam, seperti Sayyid Qutb, Buya Hamka dan berbagai ormas keagamaan 

seperti Muhammadiyah dan NU. pendidikan Islam seperti yang diungkapkan Ahmad 

Tafsir, sangat sederhana sering diartikan dengan pendidikan yang berdasarkan Islam. 

Dalam pengertian lain, dikatakan bahwa Pendidikan Islam adalah proses 

                                                          
7 Sobri Mersi Al-Faqi, Solusi Problematika Rumah Tangga, (Surabaya: Sukses Publishing, 

2015), h.253
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mempersiapkan manusia supaya hidup sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, 

tegap jasmaninya  sempurna budi pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannya, halus 

perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, baik dengan lisan 

maupun tulisan. 

Wanita memiliki hak yang sama untuk menuntut ilmu, karena Islam sangat 

menghormati orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan seperti firman Allah 

SWT :

                  

                         

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-

Mujadalah 58:11)8

                                                          
8Al-Qur’an, Al-Qur’an  dan Terjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 

Departemen Agama RI, Jakarta, 2013,h.543



7

Dan menuntut Ilmu adalah wajib untuk laki-laki maupun wanita seperti hadis 

Nabi Muhammad Saw :

طَلَُب ْالِعْلَم فَِرْیِضةٌ َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم َو ُمْسلَِمةٍ 

“menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah”

Dari ayat dan hadis diatas dapat disimpulkan, bahwa Allah akan meninggikan

derajat orang-orang yang memiliki Ilmu, dan mewajibkan menuntut Ilmu untuk laki-

laki dan wanita. Pendidikan Islam memiliki banyak tujuan mulia, salah satunya 

melatih individu agar mampu menghadapi kebutuhan hidup yang bersifat material. 

Wanita karier merupakan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi dan 

sering disebut dengan wanita yang memiliki peran ganda. 

Sedangkan dalam Islam karier wanita harus bertujuan yang baik, atau untuk 

menunaikan sebagian fardu kifayah yang khusus dalam masyarakat modern, seperti 

mendidik wanita-wanita mukmin beserta anak-anak, menjadi bidan atau dokter. 9

Seperti Firman Allah Swt :

          

            

                                                          
9 Fatima Umar Nasif, menggugat sejarah perempuan, (Jakarta: Cendikia,2001), h.120
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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 ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-

Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (At-Taubah 

(9) : 105)10

Bekerja didalam Islam merupakan Hak setiap muslim, tidak ada perbedaan 

antara yang kecil dan yang besar, laki-laki dan perempuan, pandai dan bodoh, kaya 

dan miskin. Bekerja itu terbuka bagi siapapun selama mereka menginginkannya. 

Selama pekerjaan tersebut tidak mendatangkan bahaya. Bekerja secara profesional 

dapat diartikan sebagai melaksanakan pekerjaan berdasarkan ilmu pengetahuan, 

keahlian, dan keterampilan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta konsisten. 

Dalam bekerja profesional itu sangat dipertimbangkan komitmen pada kerja, 

penanganannya yang sungguh-sungguh, teliti, dan cermat, serta kemampuan 

memanfaatkan pengetahuan dan keahlian secara efektif.

Pendidikan Islam mefasilitasi manusia untuk belajar dan berlatih 

mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya, baik yang bersifat fisik 

(Jasmaniah) maupun non fisik (rohaniah), yang profilnya digambarkan oleh Allah 

dalam Al-Qur’an sebagai sosok ulil albab, sebagai manusia muslim paripurna, yaitu 

                                                          
10 Al-Qur’an, Al-Qur’an  dan Terjemah, h.203



9

manusia yang beriman, berilmu, dan selalu produktif mengerjakan amal saleh sesuai 

dengan tuntunan ajaran Islam. 11

Wanita merupakan makhluk ciptaan Allah Swt, yang diciptakan untuk 

mendampingi laki-laki, wanita memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu dan 

berpendidikan. Namun seperti apakah pandangan tokoh-tokoh pendidikan Islam 

melihat permasalahan yang sering terjadi pada wanita yang bekerja, dan karier seperti 

apakah yang dapat menjadikan wanita sebagai manusia muslim paripurna dan tidak 

mengabaikan pekerjaan rumah tangganya.

Dari Uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalah ini dengan judul

“Wanita Karier dalam Perspektif Pendidikan Islam”. 

C. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dapat peneliti 

rumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan tokoh-tokoh Pendidikan Islam tentang wanita yang 

bekerja (berkarier) ?

2. Apakah jenis pekerjaan yang cocok untuk wanita menurut Pendidikan 

Islam?

                                                          
11 Heri Gunawan, Op Cit, h.16
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah merumuskan beberapa masalah tentunya ada tujuan yang harus dicapai, 

diantaranya: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pendidikan Islam terhadap Wanita 

yang Berkarier 

2. Untuk mengetahui Karier apakah yang ideal untuk wanita menurut 

pendidikan Islam 

Dari uraian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat, diantaranya:

1. Mempertegas dan mengingatkan kaum wanita yang berkarier untuk tidak 

melupakan fitrahnya sebagai wanita.

2. Memberikan manfaat secara teori dan memperluas wawasan kepada wanita 

mengenai bagaimana wanita dalam berkarier dan tuntunan sesuai ajaran 

agama Islam. 

E. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan 

menganalisis suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.12

Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari,

menganalisis dan memahami suatu objek kajian  yang dihadapinya secara sistematis 

dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan 

                                                          
12 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian; suatu prosedur atau praktek (Jakarta;rineka 

Cipta,2002) h.194
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pengolahan data untuk memeperoleh hasil yang valid dan qualifield, penulis akan 

menggunakan beberapa metode dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Jenis Penelitian 

Penulis dan pembahasan dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian 

kepustakaan (Library Reseach) dengan metode kualitatif, yang berarti

mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri dan mencari,menelaah bahan 

berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, 

baik yang berupa buku,artikel, dan karangan.13  Berdasarkan  pengertian ini, 

penulis dalam memperoleh data dan  informasi yang berhubungan dengan 

topik penelitian ini, pengambilannya dari berbagai macam material atau 

literatur yang tersedia diperpustakaan seperti buku,majalah,agenda,kamus dan 

lain sebagainya  yang berkaitan dengan   pembahasan tentang Wanita Karier 

Dalam Perpektif Pendidikan Islam. Selain itu ditempat lain data diperoleh dari 

informasi yang berkaitan.

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif bertujuan 

untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta. Berdasarkan sifat penelitian ini, penulis akan berusaha 

mengungkapkan dan menggambarkan secara ilmiah hal-hal yang berkaitan 

                                                          
13 Lexy Z Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung;PT.Remaja 

Rosdakarya,cet 24 ,2007) h.9
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dengan wanita karier dalam  perspektif pendidikan Islam dan untuk 

memberikan wawasan terhadap wanita yang berkarier bagaimana wanita 

karier dalam pandangan tokoh-tokoh Pendidikan Islam. Karena sifat 

penelitiannya deskriptif, maka penelitian ini tidak menggunakan hipotesis.14

3. Sumber Data

Penelitian yang penulis adakan termasuk dalam kategori penelitian 

kepustakaan. Sehingga sumber-sumber yang diperoleh sebagai bahan 

penelitian adalah berupa buku-buku dan literatur teks..15

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data secara 

langsung dari sumber pertama dalam penelitian ini.16 Dalam hal ini 

sumber data primer yang digunakan penulis yaitu :

1) Abdul Halim Abu Syuqqah : penerjemah Chairul Halim, Kebebasan 

Wanita Jilid 2,Gema Insani,Jakarta,1997

2) Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, Kencana Media Group,

Jakarta, 2010

3) Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2012

4) Fatima Umar Nasif, Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan 

Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam, Cendikia,Jakarta,2001
                                                          

14 Hermawan Kartono,Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta;Pustaka Utama,1992) h.10
15P.Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik (Jakarta;Rineka 

Cipta,cet.3,1999) h.109
16 Ibid,.h.16
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5) Maisar Yasin, Wanita Karier Dalam Perbincangan, Gema Insani, 

Jakarta, 1997

6) Samiyah Menisi, Muhammad Rahmat Bagi  Perempuan, Qaf Media, 

Jakarta,2016

7) Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim 

Khayyal, Membangun Keluarhga Qur’ani (Panduan Untuk Wanita 

Muslimah), Amzah, Jakarta, 2005

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sekumpulan data yang akan menopang data 

primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder ini 

bisa berupa literature/buku-buku, media atau hal lainnya yang berkaitan 

dengan persoalan yang mendukung informasi dan menunjang keberhasilan 

penelitian ini. Dibawah ini adalah buku-buku yang dijadikan acuan 

penulis sebagai sumber sekunder :

1. Muhammad Ahmad Muabbir Al-Qahtany, Pesan Untuk Muslimah,

Gema Insani,Jakarta,2010

2. Zuhairini dkk, Filsafat Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2012

3. Ibnu Rabbani,Bukan Wanita Biasa (Tuntunan Hidup Seorang 

Muslimah),Qultum Media,Jakarta,2010

4. Eli Mulyadi,Muslimah At Work,Qultum Media,Jakarta,2010

5. Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-asyhar,Khadijah (Sosok Perempuan 

Karier Sukses),Mitra Abadi,2006
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4. Teknik Pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan 

data yang tidak langsung ditujukan kepada obyek penelitian, namun melalui 

dokumen.17

5. Metode Analisis Data

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian 

ini, maka akan dianalisis dengan metode deskriftif analitis, yaitu berusaha 

untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data 

yang diperoleh.18 Dalam analisis Data ini penulis menggunakan metode :

a. Deskriptif Analisis

Deskriptif analisis yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data 

setelah itu menganalisis data tersebut.

Metode ini digunakan untuk mengurai,menafsirkan,dan menganalisis data 

yang berupa beberapa ayat dalam alquran sehingga nantinya akan 

memperjelas penelitian yang berkaitan dengan Wanita Karier Dalam 

Perspektif Pendidikan Islam.

                                                          
17 M.Iqbal Hasan,Pokok-Pokok metodelogi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta; Ghalia 

Indonesia,cet ke 1,2002) h.87
18 Lexy J.Moleong, Op cit.,h.11



15

b. Analisis Isi

Analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematik untuk

menganalisis isi pesan dan mengolah pesan,atau suatu alat untuk 

mengobservasi dan menganalisis isi, pembahasan mendalam terhadap isi 

suatu informasi tertulis atau  tercetak dalam  media massa. 19

                                                          
19 Burhan Bungin,Metodologi Penelitian Kualitatif,(Jakarta:PT.Raja Grafindo,2011),h.185



BAB II

LANDASAN TEORI

A. WANITA KARIER

1. Pengertian Wanita Karier

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Wanita” berarti perempuan dewasa. 

Sedangkan “Karier” adalah suatu proses pembentukan perjalanan seumur hidup yang 

berasal dari proses pengelolaan keahlian, ilmu pengetahuan maupun pengalaman. 

Dimana didalamnya terdapat material dan nilai yang dimiliki oleh individu itu sendiri  

dalam hidupnya, seperti keluarga, sahabat, teman, pendidikan, pekerjaan maupun 

hubungan yang dimiliki dalam kehidupan individu yang dimaksud itu sendiri.1

Mencermati penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa karier tidak sekedar 

bekerja biasa, melainkan merupakan interest seseorang pada suatu pekerjaan yang 

dilaksanakan dan ditekuni dalam waktu panjang (lama) secara penuh (fulltime) demi 

mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun status. Dengan demikian, “wanita 

karier” adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan 

secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan  dalam  

hidup, pekerjaan atau jabatan. Umumnya wanita karier ditempuh oleh wanita  diluar  

rumah.

                                                          
1Amaryllia Puspasari, Manajemen Strategi Karier Anak, (Jakarta : Gramedia, 2011), h.1
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Dalam  Islam  wanita karier adalah wanita yang memerankan dirinya sebagai 

seorang yang menekuni profesi tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan, 

disamping perannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, sehingga sering disebut 

wanita berperan ganda.2 Keikutsertaan wanita dalam kegiatan profesi, harus 

mempunyai tujuan yang baik, dan apapun profesi yang dijalaninya tidak menggangu 

hak suami dan anak-anaknya karena mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab  

utama kaum wanita.3

2. Syarat-Syarat Wanita Karier

Jika wanita ingin berkarier maka ada beberapa syarat-syarat wanita karier  

berikut ini merupakan syarat-syarat wanita karier :

1. Seorang wanita karier harus memiliki basis pendidikan yang bisa 

mewujudkan dua hal utama, disamping tujuan-tujuan umum pendidikan 

Islam. Ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan 

penuh dedikasi. Ia bisa menjalankan profesi yang digelutinya dengan 

penuh dedikasi jika memang harus bekerja, entah karena kebutuhan 

pribadi,keluarga,atau sosial.4

                                                          
2Syamsul Hidayat “kemandirian wanita dan wanita karier dalam perspektif islam”,Al-

Muslimun,10 agustus, h.31
3Sobri Mersi Al-Faqi, Op,Cit, h.64
4Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim khayyal, Membangun 

Keluarga Qur’ani: panduan untuk wanita muslimah, (Jakarta:Amzah,2005),h.92
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2. Dalam berkarier wanita agar tidak menggeluti pekerjaan yang berat, yang 

dimaksud dengan pekerjaan berat adalah pekerjaan yang membutuhkan 

tenaga kuat secara terus-menerus sehingga menguras tenaga wanita. 

Artinya dalam karier wanita tidak diperbolehkan bergelut dengan 

pekerjaan yang tidak sesuai fitrahnya.

3. Wanita harus mampu memanfaatkan waktunya secara maksimal sehingga 

dia dapat menjadi unsur masyarakat yang produktif dan tidak menjadi 

pengangguran dalam setiap fase kehidupannya. Dan itu dapat diefektifkan 

ketika dia masih  menginjak usia remaja, dewasa, hingga tua dan pikun. 

Jelasnya, hal itupun terjadi dalam seluruh statusnya, baik sebagai anak, 

sebagai istri, atau sebagai wanita yang dicerai (janda). Setiap ada waktu 

yang tersisa setelah urusan rumah tangga, hendaknya wanita 

menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan hal-hal yang 

bermanfaat, baik dalam bidang profesi maupun nonprofesi.5

4. Wanita bertanggung jawab mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-

anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu karier dan  profesi

apapun  tidak boleh sampai menelantarkan tanggung jawab pokok dan 

paling utama bagi wanita muslimah.6

                                                          
5 Abdul Halim Abu Syuqqah, Terjemah Chairul Halim, Kebebasan Wanita Jilid 2, (Jakarta: 

Gema Insani,1997), h.415

6 Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim khayyal,Op.cit,h.97-98
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Karena bagi seorang wanita walaupun turut andil dalam kegiatan 

pekerjaan, rumah tetap menjadi taman surgawi tempat dia menikmati 

kepuasan dan ketenangan batin, karena disanalah dia mendapatkan kasih 

sayang dan perhatian dari suami dan anak-anaknya. Dan juga 

mendapatkan perasaan bahagia yang timbul ketika dia mencurahkan rasa 

kasih sayang kepada anak-anaknya.7

Syarat dan garis panduan bagi wanita bekerja amat penting untuk memastikan 

keselamatan serta kesejahteraan mereka dari berbagai fitnah. Berikut ini beberapa 

garis panduan yang diikuti setiap wanita yang bekerja :

1. Memperoleh izin dari walinya, suaminya atau bapaknya. Oleh karena itu 

suami lebih mementingkan bagi istrinya. Maka izin dari suami sangatlah 

dibutuhkan, supaya tidak menimbulkan kericuhan dan percekcokan dalam 

rumah tangga, melihat dari fungsinya sebagai kepala keluarga, maka suami 

memiliki hak veto, begitu pula hak talak dan rujuk.

2. Hendaklah pekerjaan itu sendiri disyariatkan. Artinya pekerjaan itu tidak 

haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram.8

3. Menjauhi pergaulan yang bersifat campur baur atau berduaan dengan lawan 

jenis. Hal ini akan berdampak buruk,baik terhadap diri maupun akhlaknya, 

bahkan  akan  membawa kerusakan yang nyata dimuka bumi ini,seperti yang 

                                                          
7Ibid, h.424
8Yusuf Qadrawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani,2002), h.423
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selalu kita dengar tentang adanya perkosaan, perzinahan dan pelecehan 

seksual, dan kriminalitas seksual lainnya. 9

4. Bila keluar dari rumah, seseorang harus berpakaian islami (menutup aurat) 

Selalu berpakaian secara islami; dengan jilbab dan pakaian yang longgar, 

tertutup semua aurat muka dan kedua telapak tangan10 dan pekerjaannya pun 

harus sering dengan tabiat wanita, misalnya menjadi pendidik (guru), bidan, 

atau dokter.11

“Yusuf Qardhawi berpendapat, profesi sebagai guru menurutnya adalah satu-satunya 

pekerjaan yang terbaik diantara hal-hal yang baik.Yusuf Qardhawi mengatakan 

wanita memang disiapkan oleh Allah untuk tugas mendidik generasi-generasi baru.”

Bagi muslimah, profesi menjadi guru, adalah karier yang mulia dan dapat 

mengamalkan ilmu yang dimilikinya, dan tentu bertujuan untuk mencerdaskan 

bangsa.Terutama sebagai Dai dijalan Allah, adalah salah satu aktivitas yang sangat 

terhormat.

                                                          
9Maisar Yasin ,Wanita Karier dalam Perbincangan, (Jakarta : Gema Insani Press,2000), h.40
10 Muhammad Ahmad Muabbir Al-Qahtany, Pesan untuk Muslimah, (Jakarta:Gema 

Insani,2010),h. 54
11Ibid, h.41
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Tentu saja bila si guru muslimah itu tetap mau memperhatikan kemampuan 

dirinya dalam beberapa hal :

1) Jika muslimah itu belum bersuami, atau janda, sedangkan dia adalah 

seseorang wanita yang berpotensi, memiliki ilmu, ketaqwaan, dan prinsip 

hidup yang benar, maka mulianya ia di sisi Allah Swt.

2) Bila muslimah itu sudah bersuami, tetapi belum dikaruniai anak, sedangkan  

ia masih bisa (mampu) membagi waktu dengan sebaik-baiknya, baik itu 

kepentingan rumah tangganya maupun untung kepentingan perjuangan di 

jalan Allah, maka alangkah mulianya disisi Allah Swt.

3) Bila muslimah  tersebut  telah dikaruniai anak, tentu situasi dan kondisinya 

pun sangat berbeda. Anak merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada 

wanita untuk sementara waktu. Kelak Allah akan menanyakan amanat 

tersebut kepada si ibu, apakah mereka dipelihara ataukah tidak dihiraukan.12

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada banyak sekali syarat-syarat menjadi wanita 

karier dan panduan untuk wanita bila bekerja diluar rumah. Menurut penulis, karier 

yang ideal untuk wanita muslimah adalah profesi sebagi Pendidik (Guru) karena 

seorang wanita memiliki kelembutan dan kesabaran yang lebih dari seorang laki-

laki,.Sehingga, karier menjadi seorang guru, merupakan karier yang sesuai dengan 

fitrah yang diberikan Allah Swt kepada setiap wanita.

                                                          
12Ibid, h.54
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3. Problematika Wanita Karier

Dewasa ini jumlah wanita yang menekuni dunia karier cenderung meningkat. 

Berbagai faktor yang kondusif bagi perkembangan yang demikian ini antara lain, 

sebagaimana yang dipaparkan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah, sebagai berikut :

1. Kemajuan dan keanekaragaman dunia pendidikan meliputi jenjang dan 

pemerataan  bagi  anak wanita dan pria. Gejala-gejala tersebut menumbuhkan 

kemampuan wanita untuk menggeluti bidang profesi.

2. Peningkatan pelayanan dalam berbagai sektor dan keanekaragaman serta 

pemerataan  bagi pria dan wanita berperan melahirkan kebutuhan baru bagi 

masyarakat, meliputi masalah perlunya wanita memasuki berbagai bidang  

dan spesialisasi seperti pendidikan, pengobatan, perawatan dan sebagainya.

3. Kemajuan dalam bidang sarana transportasi-dunia penerbangan khususnya 

membutuhkan adanya tenaga-tenaga wanita seperti pramugari dan semisalnya.

4. Kemajuan dan keanekaragaman  perlengkapan dan pakaian wanita, menuntut 

adanya tenaga-tenaga wanita yang menangani urusan jual-beli.

5. Lamanya rentang waktu antara sampainya seorang ketahap kematangan 

seksual dan antara kemampuan seseorang untuk untuk hidup mandiri dari segi 

financial untuk memasuki jenjang perkawinan, telah menimbulkan problem 

kejiwaan yang cukup berat dikalangan para suami, sehingga ia membutuhkan 

bantuan istrinya untuk membantu ekonomi keluarga.
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6. Terjadinya diskriminasi dalam keluarga yang melibatkan sebagian pria, 

meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dalam kondisi 

seperti ini para wanita baik karena dicerai atau faktor lain hingga akhirnya 

terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dengan atau tanpa 

anak-anaknya dan sebagainya.13

Dari uraian-uraian diatas sulit bagi wanita untuk menghindari diri dari dunia 

karier.Namun demikian ada beberapa problematika yang dihadapi oleh wanita karier, 

seperti masalah pengasuhan anak, urusan rumah tangga yang sulit ditinggalkan, 

mengingat bahwa tugas utama wanita yaitu mengurus rumah tangga, serta mendidik 

dan mengasuh anaknya.

B. PENDIDIKAN ISLAM

1. Pengertian Pendidikan Islam

Dilihat dari sudut etimologis, istilah Pendidikan Islam sendiri terdiri atas dua kata, 

yakni “Pendidikan” dan “Islam.” Dalam konteks keislaman, definisi pendidikan 

sering disebut dengan berbagai istilah, yakni al-tarbiyah, al-ta’lim, al-ta’dib, dan al-

riyadhah. Setiap istilah tersebut memiliki makna yang berbeda-beda, hal ini 

dikarenakan perbedaan konteks kalimatnya dalam penggunaan istilah tersebut. 14

                                                          
13Abdul Halim Abu Syuqqah,Op.Cit,h.316
14 Heri Gunawan, Op Cit, h.2
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Kata pendidikan yang umumnya digunakan sekarang, dalam bahasa Arabnya 

adalah “Tarbiyah”, dengan kata kerja “rabba”. Kata “pengajaran” dalam bahasa 

Arabnya adalah “ta’lim” dengan kata kerjanya ”allama”. Pendidikan dan pengajaran 

dalam bahasa Arabnya “tarbiyah wa ta’lim” sedangkan “Pendidikan Islam” dalam 

bahasa Arabnya adalah “Tarbiyah Islamiyah”. 15 Berikut ini adalah kata-kata yang 

mengandung arti pendidikan Islam :

1. Al-Tarbiyah

Kata tarbiyah berasal dari rabba, yarubbu, rabban yang berarti mengasuh, 

memimpin, mengasuh (anak). 

Pertama, tarbiyah berasal dari kata rabaa, yarbu tarbiyatan yang memiliki 

makna tambah (zad) dan berkembang (numu). Al-tarbiyah dapat berarti 

proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada diri peserta 

didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual.

Kedua, rabaa, yurbi, tarbiyatan, yang memiliki makna tumbuh (nasyaa) 

dan menjadi besar dan dewasa. Dengan mengacu kepada kata yang kedua 

ini, maka tarbiyah berarti usaha menumbuhkan dan mendewasakan peserta 

didik baik secara fisik, sosial, maupun spiritual.

Ketiga, rabaa, yurubuu, tarbiyatan yang mengandung arti memperbaiki, 

menguasi urusan, memelihara, dan merawat memperindah, member 

makna, mengasuh, memiliki, mengatur dan menjaga kelesarian maupun 

                                                          
15 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h.27
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eksistensinya. Dengan menggunakan kata ketiga ini, maka makna tarbiyah 

adalah usaha memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan 

mengatur kehidupan peserta didik, agar dapat survive lebih baik dalam 

kehidupannya. 

Dari ketiga kata tersebut dibandingkan atau diintegrasikan antara satu dan 

lainnya, terlihat bahwa ketiga kata tersebut saling menunjang dan saling 

melengkapi. Dengan demikian kata tarbiyah memiliki cakupan tujuan 

pendidikan yaitu, menumbuhkan dan mengembangkan potensi; dan proses 

pendidikan, yaitu memelihara, merawat, memperbaiki, dan mengaturnya.16

2. Al-Ta’lim

Dalam Al-Qur’an, kata al-ta’lim digunakan oleh Allah untuk mengajar 

nama-nama yang ada di alam jagat raya kepada nabi Adam As, 

mengajarkan manusia tentang Al-Qur’an dan al-bayan, mengajarkan 

al-kitab, al-hikmah, Taurat dan Injil mengajarkan, al-ta’wil mimpi, 

mengajarkan sesuatu yang belum diketahui manusia, mengajarkan 

tentang masalah sihir, mengajarkan ilmu laduni, mengajarkan cara 

membuat baju besi untuk elindungi tubuh dari bahaya, mengajarkan 

tentang wahyu dari Allah. Dengan demikian kata ta’lim dalam Al-

Qur’an menunjukkan sebuah proses pengajaran, yaitu menyampaikan 

                                                          
16 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kencana Media Group, 2010), h.8
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sesuatu berupa ilmu pengetahuan, hikmah, kandungan kitab suci, 

wahyu, sesuatu yang belum diketahui manusia, keterampilan membuat 

alat pelindung, ilmu laduni, nama-nama atau simbol-simbol yang

berkaitan dengan alam jagat raya, dan bahkan ilmu yang terlarang 

seperti sihir.

Kata Al-ta’lim dalam arti pengajaran yang merupakan bagian dari 

pendidikan banyak digunakan untuk kegiatan pendidikan yang bersifat 

nonformal, seperti majlis ta’lim yang saat ini berkembang dan variasi. 

Kata ta’lim sesungguhnya sudah lebih dulu digunakan dari pada kata 

Al-tar’biyah. Kegiatan pendidikan dan pengajaran pada masa 

Rasulullah Saw pertama kali dilakukan di rumah Al-Arqam di 

Mekkah. Demikian pula dengan Pendidikan Islam di Indonesia yang 

dilaksanakan oleh para Dai di rumah, mushalla, masjid, atau tempat 

lainnya. Kegiatan Al-ta’lim tersebut masih terus berlangsung diseluruh 

Indonesia.

3. Al-Ta’dib

Al-Ta’dib berasal dari kata addaba, yuaddibu, ta’diban yang dapat berarti 

adab yang bearti beradab, bersopan santun, tata karma, adab, budi pekerti, 

akhlak, moral, dan etika.  

Kata Al-ta’dib dalam pendidikan menurut Al-Naquib Al-Attas 

“mengartikan ta’dib sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara 
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berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia dari tempat-tempat yang 

tepat dari segala sesuatu didalam tatanan penciptaan, sehingga 

membimbing kearah pengenalan dan pengakuan kekuatan dan keagungan 

tuhan” 

Melalui kata Al-Ta’dib Al-Attas ingin menjadikan pendidikan sebagai 

sarana transformasi nilai-nilai akhlak mulia yang bersumber pada ajaran 

agama yang ke dalam diri manusia, serta menjadi dasar terjadinya proses 

Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan ini menurut nya 

perlu dilakukan dalam rangka membendung pengaruh materialism, 

sekularisme, dan kotomisme ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh 

Barat.17

4. Al-Tahdzib

Kata al-tahdzib secara harfiah berarti pendidikan akhlak atau menyucikan 

dari perbuatan akhlak yang buruk, dan berarti pula terdidik atau 

terpelihara dengan baik, dan berarti pula beradab sopan. Kata al-tahdzib 

terkait dengan mental spiritual, moral dan akhlak, yaitu memperbaiki 

mental seseorang yang tidak sejalan dengan ajaran atau norma kehidupan 

menjadi sejalan dengan ajaran atau norma; memperbaiki perilakunya agar 

menjadi baik dan terhormat serta memperbaiki akhlak dan budi pekertinya 

agar menjadi berakhlak mulia. Berbagai kegiatan tersebut termasuk bidang 

kegiatan pendidikan. Itulah sebabnya, kata al-tahzib juga berarti 

pendidikan.
                                                          

17 Ibid, h.14
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5. Al-Riyadhah

Al-Riyadhah berasal dari kata raudha, yang mengandung arti 

menjinakkan, melatih, menenangkan dan menentramkan, memperagakan, 

mengatur. Dalam pendidikan, kata Riyadhah diartikan mendidik jiwa anak 

dengan akhlak mulia. Kata Al-riyadhah selanjutnya banyak digunakan 

para ahli tasawuf dan diartikan berbeda dengan arti yang digunakan para 

ahli pendidikan. Dikalangan ahli tasawuf diartikan latihan spiritual 

rohaniah dengan cara khalwat dan uzlah (menyepi dan menyendiri) 

disertai dengan perasaan batin yang takwa, al wara, al zuhud, al khauf.18

Sedangkan didalam Al-Qur’an maupun as-Sunnah kata riyadhah secara 

eksplit tidak dijumpai, namun inti dan hakikat al-riyadhah dalam arti 

mendidik atau melatih mental spiritual agar senantiasa mematuhi ajaran 

Allah Swt amat banyak dijumpai.

Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek 

kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain pendidikan tidak 

hanya berlangsung didalam kelas, tetapi berlangsung pula diluar kelas. Pendidikan 

bukan bersifat formal saja, tetapi mencakup pula yang non formal. Sedangkan Islam 

adalah agama yang universal. Yang mengajarkan umat manusia mengenai berbagai 

aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Salah satu diantara ajaran Islam 

tersebut adalah, mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan pendidikan. 

                                                          
18 Ibid, h.18
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Karena menurut ajaran agama Islam, pendidikan adalah juga merupakan kebutuhan 

hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi, demi untuk mencapai kesejahteraan dan 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan pendidikan pula manusia akan mendapatkan 

berbagai macam ilmu pengetahuan untuk bekal dan kehidupannya.19

2. Landasan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam sebagai suatu usaha membentuk manusia, harus mempunyai 

landasan ke mana semua kegiatan dan semua perumusan tujuan pendidikan Islam itu 

dihubungkan. Landasan itu terdiri dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

A. Al-Qur’an 

Al-Qur’an ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh jibril 

kepada Nabi Muhammad Saw. Di dalamnya terdapat ajaran pokok yang 

dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui 

ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Qur’an itu terdiri dari dua 

prinsip besar, yaitu berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut 

AQIDAH, dan yang berhubungan dengan amal yang disebut SYARI’AH. 

Didalam Al-Qur’an terdapat banyak ajaran yang berisi prinsip-prinsip 

berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan. Oleh karena itu 

pendidikan Islam harus menggunakan Al-Qur’an sebagai sumber utama 

dalam merumuskan berbagai teori tentang Pendidikan Islam. Dengan kata 

                                                          
19 Zuhairini dkk, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h.149
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lain, pendidikan Islam harus berlandaskan ayat-ayat Qur’an yang 

penafsirannya dapat dilakukan berdasarkan ijtihad disesuaikan dengan 

perubahan dan pembaharuan.

B. As-Sunnah

As-Sunnah ialah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Rasul Allah 

Swt. Yang dimaksud dengan pengakuan itu ialah kejadian atau perbuatan 

orang lain yang diketahui Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian 

atau perbuatan itu berjalan. Sunnah merupakan sumber ajaran kedua 

sesudah Al-Qur’an. Untuk itu Rasulullah menjadi guru dan pendidik 

utama. Beliau sendiri mendidik, pertama dengan menggunakan rumah Al-

Arqam ibn Abi Al-Arqam, kedua dengan memanfaatkan tawanan perang 

untuk mengajar baca tulis, ketiga dengan mengirim para sahabat ke 

daerah-daerah yang baru masuk Islam. Semua itu merupakan pendidikan 

dalam rangka pembentukan manusia muslim dan masyarakat Islam. Oleh 

karena itu Sunnah merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan pribadi 

manusia muslim, dan menjadi landasan kedua bagi Pendidikan Islam.20

C. Ijtihad

Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu berpikir dengan menggunakan 

seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syari’at Islam untuk menetapkan 

atau menentukan suatu hukum Syari’at Islam dalam hal-hal yang ternyata 

belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Qur’an dan Sunnah. Ijtihad dalam 
                                                          

20 Zakiah Daradjat, Op Cit, h.20 
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hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek 

pendidikan, tetapi tetap berpedoman kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Namun demikian, ijtihad harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh 

para mujtahid tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qu’an dan as-

Sunnah tersebut. Karena itu Ijtihad dipandang sebagai salah satu sumber 

hukum Islam yang sangat dibutuhkan sepanjang masa setelah Rasulullah 

Saw wafat. Sasaran ijtihad ialah segala sesuatu yang diperlukan dalam 

kehidupan, yang senantiasa berkembang. Ijtihad bidang pendidikan sejalan 

dengan perkembangan zaman yang semakin maju, terasa semakin penting 

dan mendesak, tidak saja dibidang materi atau isi, melainkan juga 

dibidang sistem dalam artinya yang luas.21

3. Tujuan Pendidikan Islam

Dalam proses pendidikan, tujuan pendidikan merupakan kristalisasi nilai-nilai yang 

ingin diwujudkan kedalam pribadi murid. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan 

bersifat komprehensif, mencakup semua aspek, dan terintegrasi dalam pola 

kepribadian yang ideal. 

1) Tujuan Pendidikan Islam Secara Universal

Rumusan tujuan pendidikan yang bersifat universal dapat dirujuk pada hasil 

kongres sedunia tentang pendidikan Islam sebagai berikut.

                                                          
21 Ibid, h.21
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“Pendidikan harus ditujukan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan 

kepribadian manusia secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal 

pikiran, perasaan, dan fisik manusia. Dengan demikian, pendidikan harus 

mengupayakan tumbuhnya seluruh potensi manusia, baik yang bersifat 

spiritual, intelektual, daya khayal, fisik, ilmu pengetahuan, maupun bahasa, 

baik secara perorang maupun kelompok, dan mendorong tumbuhnya seluruh 

aspek tersebut agar mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir 

pendidikan terletak pada terlaksananya pengabdian yang penuhh terhadap 

Allah Swt, baik pada tingkat perseorang, kelompok maupun kemanusiaan

dalam arti yang seluas-luasnya”.

Tujuan pendidikan Islam yang bersifat universal ini dirumuskan dari berbagai 

pendapat pakar pendidikan, seperti Al-Attas, Athiyah al-Abrasy, Munir Mursi, 

Ahmad D marimba, Muhammad Fadhil al-Jamali Mukhtar yahya, Muhammad 

Quthb, dan sebagainya.22

2) Tujuan Pendidikan Islam Secara Nasional

Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan Islam secara nasional ini adalah 

tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan oleh setiap negara (Islam). Dalam 

kaitan ini, maka setiap negara merumuskan tujuan pendidikannya dengan 

mengacu kepada tujuan universal. Tujuan pendidikan Islam secara nasional di 

Indonesia, tampaknya secara eksplit belum dirumuskan, karena Indonesia 

bukan negara Islam. Untuk itu tujuan pendidikan Islam secara nasional dapat 
                                                          

22Abuddin Nata, Op Cit, h.62 
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dirujuk kepada tujuan pendidikan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut.

“Membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, 

berkepribadian, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan 

sehat jasmani, dan rohani, memiliki rasa seni, serta bertanggung jawab bagi 

masyarakat, bangsa dan negara.

Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut, walaupun secara eksplisit tidak 

menyebutkan kata-kata Islam, namun substansinya memuat ajaran Islam. 23

3) Tujuan Akhir Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya 

terdapat pada waktu hidup didunia ini telah berakhir pula. Tujuan umum yang 

berbentuk Insan Kamil dengan pola takwa mengalami perubahan naik turun, 

bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup seseorang. Perasaan, 

lingkungan dapat mempengaruhinya. Karena itulah pendidikan Islam itu 

berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, 

memelihara dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai.

Orang yang sudah bertakwa dalam bentuk Insan kamil, masih perlu 

mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan, 

sekurang-kurangnya pemeliharaan supaya tidak luntur dan berkurang, 

meskipun pendidikan oleh diri sendiri dan bukan dalam pendidika formal. 

                                                          
23 Ibid, h.64 
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Tujuan akhir Pendidikan Islam itu dapat dipahami dalam firman Allah Swt :

          

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali 

kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam”. (QS 

Ali Imran (3) : 102)24

Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim yang 

merupakan ujung dari takwa sebagai akhir dari proses hidup jelas berisi kegiatan 

pendidikan. Inilah akhir dari proses pendidikan itu yang dapat diaggap sebagai tujuan 

akhirnya. Insan Kamil yang mati dan akan menghadap Tuhannya merupakan tujuan 

akhir dari proses pendidikan Islam.25

                                                          
24 Al-Qur’an, Al-Qur’an  dan Terjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 

Departemen Agama RI, Jakarta, 2013
25 Zakiah Daradjat, Op Cit, h.31 
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C. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN

Sejauh pengetahuan penulis, dari berbagai literatur yang penulis baca  terdapat 

berbagai buku yang membahas tentang wanita karier dalam perspektif pendidikan 

Islam, untuk mendukung penelitian tersebut maka penulis kemukakan literatur 

sebagai kajian pustaka diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Ziadatun Ni’mah tentang wanita karier 

perspektif Hukum Islam (studi pemikiran K.H Husein Muhammad). Penulis 

menyimpulkan wanita karier adalah wanita yang mandiri, bekerja menghidupi dirinya 

sendiri serta untuk mengaktualisasikan dirinya baik diruang publik maupun domestik. 

Ia memandang wanita dan pria yang sudah dewasa berhak bekerja dimana saja 

didalam rumah maupun diluar rumah. Jadi, wanita karier tidak ada masalah sama 

seperti pria yang berkarier.

Begitu juga dengan penelitian saudari Irma Noviana, tentang Wanita Karier 

perspektif Gender dalam hukum Islam di Indonesia, penulis menyimpulkan 

Perempuan karir adalah perempuan yang bekerja di luar rumah dengan berbagai 

profesi yang berbeda-beda. Perempuan karir di dalam masyarakat saat ini sudah 

menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan bagi pelaku perempuan karir itu sendiri. 

Masyarakat mulai membuka diri untuk perempuan karir dengan menyatakan bahwa 

perempuan karir diperbolehkan oleh agama selama tidak melanggar fitrah sebagai 

perempuan. Pendapat mengenai kedudukan suami dan istri dalam keluarga di 
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Indonesia, masih berasaskan patriarkhi, dengan mengatakan bahwa di dalam urusan 

rumah tangga, perempuan masih berkedudukan di bawah suami. Di dalam ranah 

publik sudah ada keterbukaan pemikiran bahwa perempuan bisa memiliki jabatan 

dalam pemerintahan tetapi perempuan yang aktif dalam

Pemerintahan atau memiliki jabatan ini oleh sebagian kalangan dianggap 

menyimpang dari kodratnya. hal tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi gender 

telah melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan bagi sebagian besar wanita di 

Indonesia. Diskriminasi ini terjadi karna masih kuatnya nilai-nilai tradisional 

terutama dipedesaan, dimana perempuan kurang memperoleh akses terhadap 

pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan, politik dan aspek-aspek lainnya.

Selanjutnya penelitian saudara Heri Purwanto tentang wanita karier dan keluarga, 

penulis menyimpulkan diperbolehkan wanita bekerja diluar rumah dengan pekerjaan 

sebagai anggota dewan, namun memiliki syarat-syarat tertentu seperti meminta izin 

dari suami. Tugas didalam rumah pun bisa tidak dibebankan seutuhnya kepada istri, 

karena suamipun bisa ikut membantu dalam tugas-tugas rumah tangga.

Pada umumnya penelitian mengenai wanita karier sudah banyak dikaji, namun 

dalam penelitian ini wanita karier dalam perspektif pendidikan Islam, melihat 

pandangan tokoh-tokoh pendidikan Islam tentang wanita karier dan apakah jenis 

pekerjaan yang sesuai untuk wanita muslimah.



BAB III

WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF

PENDIDIKAN ISLAM

A. Wanita Karier dalam Perspektif  Islam

Wanita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt, untuk mendampingi laki-

laki, sebagaimana Siti Hawa yang diciptakan untuk mendampingi nabi Adam As. 

Islam adalah agama yang menempatkan wanita pada posisi tertinggi. Ketika anak 

perempuan menjadi kutukan bagi orangtuanya dan dikubur hidup-hidup karena 

dianggap sebagai aib keluarga, Islam justru memberikan hak istimewa kepada wanita, 

tanggung jawab terbesar ada dipundak seorang wanita, mereka memikul beban 

kehamilan, melahirkan anak, dan membesarkan serta mendidik genarasi umat 

manusia. 

Seperti uraian diatas bahwa Islam sangat memuliakan wanita dan memberikannya 

kebebasan-kebebasan yang dapat meningkatkan peran wanita dalam berbagai sektor 

kehidupan, namun tentu  Islam mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi wanita. 

Dalam perpsektif Islam dinyatakan bahwa wanita, baik sebagai anak, istri, 

maupun ibu tidak bertanggung jawab untuk mencari nafkah guna menghidupi dirinya 

sendiri, apalagi menghidupi orang lain. Yang bertanggung jawab memberikan  nafkah 

kepada mereka adalah ayahnya, atau suami, atau saudara laki-lakinya. Mencari 

nafkah menjadi tanggungjawab laki-laki supaya wanita dapat memfokuskan tugasnya 
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mengurus rumah dan menjadi ibu yang baik. Demikian itulah pandangan Islam 

terhadap wanita dan keluarga, dan itu pula yang menjadi filsafatnya dalam kehidupan 

rumah tangga. 

Seperti Firman Allah SWT 

              

             

         

      .     

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 
telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan 
nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat 
tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, 
Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.s An-Nisa [4] : 
34)1

                                                          
1 Al-Quran, Al-Qur’an dan Terjemah,h.84
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Didalam agama Islam wanita mendapatkan kehormatan, pemeliharaan, dan 

jaminan hidup yang mulia, sedangkan dibarat wanita mendapat perlakuan yang tidak 

menguntungkan dan bahkan dihinakan. 

Dalam bukunya yang berjudul Al Mar’ah Baina Al-fiqh wa Al Qanun, seorang 
dai besar Islam, Dr. Mustafa As-Siba’i telah mengumpulkan beberapa ungkapan 
pemikiran barat mengenai masalah ini. Seperti seorang filosuf ekonom perancis, Joul 
Simon mengatakan, “wanita dibarat telah menjadi tenunan dan barang cetakan. 
Pemerintah telah memanfaatkan mereka untuk bekerja di perusahaan-perusahaan 
mereka. Dengan demikian itu, mereka telah mendapatkan uang berdolar-dolar, tetapi 
disisi lain mereka telah merobohkan tiang-tiang keluarga mereka. Memang benar, 
laki-laki disana telah memanfaatkan apa yang , dihasilkan wanita, tetapi dengan 
demikian pendapatan laki-laki semakin berkurang karena keterlibatan mereka 
mencampuri pekerjaan laki-laki”.2

Diantara motivasi wanita keluar rumah untuk bekerja antara lain adalah 

karena untuk membantu suaminya (kalau penghasilan suami belum mencukupi), 

untuk mendapatkan biaya yang akan digunakan dalam rangka mewujudkan tujuan 

yang baik. Allah berfirman dalam Q.s An-Nisa ayat 32 :

             

         .  

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 
kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi 
orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita 
(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah 

                                                          
2 Muhammad Ali Hasyimi, Jati diri Wanita Muslimah, (Jakarta : Pustaka Kautsar,2005), 

h.404
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sebagaian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. 
(Q.s An-Nisa (5) : 32)

Pada masa Rasulullah Saw, banyak contoh wanita bekerja seperti wanita yang 

bekerja sebagai juru rawat dan mengobati orang yang terluka.

“Dari Aisyah Ra, dikatakan bahwa Sa’ad terkena anak panah pada waktu 

peperangan khandaq. Lalu Nabi Saw, membuat tenda dimasjid agar beliau 

dapat menjenguknya dari dekat” (H.R Bukhari)

Hafizh Ibnu Hajar berkata “Ibnu Ishak menyebutkan bahwa tenda itu milik 

Rufaidah al-Aslamiyah, seorang wanita yang biasa merawat luka”. Rasulullah Saw, 

berkata “Inapkanlah dia di tengah Rudaifah itu agar aku dekat menjenguknya.”3

Islam  tidak melarang wanita bekerja dan tidak juga membebaskan wanita 

dengan pekerjaan yang sulit dilakukan oleh wanita, namun ada beberapa syarat-syarat 

tertentu jika wanita ingin bekerja, karena Islam tidak begitu saja membiarkan wanita 

bekerja.

Menurut Sobri Mersi Al-faqi  Syarat-syarat wanita yang boleh bekerja yaitu 

pekerjaan yang dilakukannya benar-benar membutuhkan kaum wanita, sehingga tidak 

bercampur aduk dengan kaum laki-laki. Misalnya dengan menjadi seorang guru, 

perawat, dan bidan.4

                                                          
3 Abdul Halim Abu Syuqqah Jilid 2, Op Cit, h.65
4Sobri Mersi Al-faqi, Op Cit, h.245
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Seperti firman Allah SWT

    .    

Artinya : Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut 

ukuran”.  

(Q.s Al-Qamar : 49)5

Dari Ayat diatas sudah disebutkan, memang wanita memiliki kemampuannya 

sendiri, dan bidang pekerjaan yang sudah disebutkan diatas merupakan bidang 

pekerjaan yang ideal dilakukan oleh seorang wanita. 

Dr. Mustafa As-Siba’i menuturkan, “Wanita harus tetap menjadi 
wanita, karena dengan demikian itu dia akan mendapatkan kebahagiaannya 
dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Kita mempunyai kewajiban 
memperbaiki kondisi kaum wanita, tetapi kita tetap tidak merubah statusnya, 
karena dengan mengubahnya sebagai laki-laki akan menjadikannya 
kehilangan kebaikan, dan disisi lain kita juga akan kehilangan segalanya, 
karena alam telah menggariskan segala sesuatu yang diciptakannya. Oleh 
karena itu, kita harus serius dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki 
serta menghindari berbagai hal yang dapat menjauhkan dirinya dari segala 
sesuatu yang menghilangkan fitrah kewanitaannya”.6

Sekalipun demikian, pekerjaan yang dilakukan tidak boleh membuat yang 

bersangkutan bercampur bebas dengan laki-laki bukan mahram. Karena campur baur 

dalam pergaulan membuka peluang terjadinya kerusakan akhlak pada yang 

                                                          
5Al-Quran, Al-Qur’an dan Terjemah, h.530
6 Muhammad Ali Hasyimi, Op Cit, h.405
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bersangkutan dan masyarakat umumnya. Sedangkan Islam berprinsip mencegah 

kerusakan harus diutamakan dari pada mendapat keuntungan. Jika suatu perbuatan 

menimbulkan kerusakan moral lebih besar dari pada keuntungan materi, maka 

perbuatan demikian haram dilakukan.

Menurut Maisar Yasin dalam bukunya Wanita karier dalam perbincangan, 

mengatakan bahwa tuntutan untuk berdedikasi diluar rumah hanya pada beberapa 

profesi saja, misalnya seperti guru, dokter, perawat, bidan, atau yang serupa dengan 

itu, dan dengan selalu menghindari diri dari pergaulan bebas dengan kaum pria yang 

bukan mahramnya.7

Jadi bercampur baurnya wanita dengan laki-laki dalam suatu pekerjaan, 

niscaya akan menimbulkan kerusakan moral pada masyarakat sehingga hal tersebut 

harus dicegah, sekalipun sangat menguntungkan secara ekonomi bagi individu atau 

masyarakat yang melakukannya.

Sedangkan Muhammad Thalib dalam buku yang berjudul Dilema Wanita 
Karier, Muhammad Thalib membagi syarat-syarat wanita yang bekerja 
menjadi 2 yaitu :

1. Jam kerja yang dilakukan wanita untuk pekerjaan diluar rumah tidak 
menelantarkan kewajiban pokoknya, mengurus keluarga. Bilamana 
sepanjang hari ia harus bekerja diluar rumah, maka hal semacam itu tidak 
boleh diteruskan. Sebab mengurus rumah tangga, dan mendidik anak-anak 
adalah kewajiban bagi wanita yang telah berkeluarga, sekalipun dia 
memiliki pembantu rumah tangga. Sedangkan bekerja mencari nafkah 
demi membantu mencukupi kebutuhan keluarga, tidak wajib bagi wanita. 
Oleh  karena itu, pekerjaan diluar rumah yang boleh ditangani oleh 
perempuan hanyalah bersifat paruh waktu (part time). 

                                                          
7 Maisar Yasin, Wanita Karier dalam perbincangan, (Jakarta : Gema Insani 2002), h.6
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2. Dengan persetujuan suami bila perempuan telah bersuami, ayah, bila 
perempuan belum bersuami atau saudara laki-lakinya bila ayahnya tidak 
ada. Sebab Islam menetapkan perempuan bertanggung jawab menafkahi 
dirinya sendiri, tetapi yang menanggung adalah suami atau ayah atau 
saudara laki-lakinya. Hal ini berarti setiap perempuan dalam bekerja diluar 
rumah bukanlah merupakan tuntutan kebutuhan hidup secara prinsip, 
tetapi hanya bersifat sekunder.8

Jam kerja di Indonesia sendiri sudah diatur dalam UU No.13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan. Pasal 77 ayat 1 UU No 13 tahun 2003 ketentuan jam kerja 

ini telah diatur dalam dua sistem. 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 

minggu. Melewati dari jam kerja tersebut maka memasuki jam kerja lembur. 

Sedangkan putusan menteri Kepmenakernas No. 233 tentang jenis dan sifat pekerjaan 

yang dijalankan secara terus-menerus adalah :

1. Bidang layanan kesehatan

2. Bidang layanan tranportasi

3. Bidang layanan pariwisata

4. Bidang layanan Listrik dan PAM

5. Pusat Swalayan

6. Media Massa

7. Dan Pengamanan

                                                          
8 Muhammad Thalib, Solusi Islam (Dilema wanita karier) , (Yogyakarta: Wilda Press,2000), 

h.108-109
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Jenis pekerjaan diatas bisa berlangsung terus-menerus tanpa mengikuti UU 

No 13. 9 melalui peraturan yang ditetapkan pemerintah tersebut, tidak ada perbedaan 

antara pekerja laki-laki maupun pekerja wanita. Namun wanita memiliki hak-hak 

khusus seperti cuti saat hamil dan melahirkan serta memperoleh jaminan kesehatan 

dari tempat ia bekerja. Sedangkan didalam Islam, jam kerja untuk wanita sebagian 

ulama mazhab Maliki dan yang lainnya membolehkan perempuan untuk bepergian 

sendiri jika jalan yang akan ditempuhnya dan tempat yang akan didatanginya dalam 

kondisi aman. Mereka mendasarkan pendapat ini pada hadis ‘Adiy bin Hatim r.a. 

bahwa Nabi saw. bersabda kepadanya,

َحًدا إِالَّ هللاَ فَإِْن طَالَْت بَِك َحیَاةٌ لَتََرْیَن الظَِّعْینَةَ تَْرتَِحُل ِمَن اْلِحْیَرةَ َحتَّى تَطُْوَف بِاْلَكْعبَِة الَ تََخاُف أَ 
“Jika kamu berumur panjang niscaya kamu akan melihat seorang           perempuan 
melakukan perjalanan sendiri dari Hira (saat ini di wilayah Irak) hingga [sampai di 
Mekah ] dan melakukan thawaf di sekeliling Ka’bah. Dia tidak takut kepada seorang 
pun kecuali dari Allah.” (HR. Bukhari).10

Dalam riwayat Ahmad,

فََوالَِّذْي نَْفِسْي بِیَِدِه لَیُتَِمنَّ هللاُ ھََذا ْاألَْمَر َحتَّى تَْخُرَج الظََّ◌ِعْینَةُ ِمَن اْلِحْیَرةَ َحتَّى 
أََحدٍ ِجَوارِ َغْیرتَطُْوفبِاْلبَْیتِفِیْ    

“Demi Zat yang jiwaku berada di genggaman-Nya, Allah pasti akan 
menyempurnakan urusan (agama) ini, sehingga seorang perempuan akan pergi dari 
Hira hingga dia melakukan thawaf di Baitullah tanpa ditemani seorangpun.”

                                                          
9 Indonesia, UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
10 HR.Bukhori No 1132
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Para ulama yang membolehkan perempuan keluar sendiri di atas menyatakan 

bahwa ‘illat (sebab hukum) larangan seorang perempuan pergi sendirian adalah tidak 

adanya keamanan selama perjalanan.

Oleh karena itu, kita dapat mengambil pendapat ini karena adanya kelapangan 

dan kemudahan di dalamnya. Tapi, bagaimanapun seorang wanita harus mendapat 

izin terlebih dahulu dari suaminya jika perempuan itu bersuami, atau dari walinya jika 

dia belum bersuami. Maka, wanita boleh berpergian tanpa ditemani oleh mahramnya 

jika dia yakin keamanannya terjamin selama perjalanan. Hal ini didasarkan pada 

pendapat para ulama yang membolehkannya.

Dari berbagai Syarat-syarat wanita boleh bekerja, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi wanita untuk berkarier diluar rumah. seperti yang diungkapkan oleh 

Fatimah Umar Nasif, fatimah mengatakan ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi 

wanita bekerja diluar rumah, yaitu : Pertama pengaruh zaman Modern, Kedua

pengaruh Materialisme dan  Ketiga adalah pengaruh ekonomi

1. Pengaruh Zaman Modern

Pada masa silam wanita dianggap baik dan favorit dalam bahasa 

agamanya dikenal dengan sebutan wanita shalihah, wanita shalihah 

adalah wanita yang ditentukan oleh ketekunanya sebagai ibu rumah 

tangga, pandai menyusun tata laksana rumah tangga, pandai 

memasak,dan menyayur, mengasuh dan mendidik anak dengan penuh 

kasih sayang, melayani suami dengan sepenuh hati, patuh kepada 
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suami dan serasi dengan sanak keluarga. Akan tetapi pada masa kini 

pada era kemajuan ilmu dan teknologi, penilaian semacam itu telah 

bergeser kejurusan lain, karena manusia lebih bersimpati kepada 

modernisasi, sedangkan kultur/budaya bangsapun telah mengalami 

perubahan. Mulai dari busana dengan rancangan mode yang tidak lain 

berstandard pada kepatuhan yang pantas dan wajar, lebih dititik 

beratkan yang dianggap aneh, seksi dan stylish yang menarik perhatian 

publik. Perubahan ini justru disponsori oleh kota-kota besar yang telah 

berhasil dalam karier dan bisnis dan menyebar kekota-kota lain dan 

bahkan kedesa. Perubahan mode seperti ini menjangkit dan mudah 

menyebar ke masyarakat karena kecanggihan komunikasi informasi 

yang telah kita miliki.

2. Pengaruh Materialisme

Sebenarnya dari zaman dahulu kala, bahkan semenjak kehidupan 

nenek moyang kita Adam dan Hawa diturunkan kebumi, benda telah 

menjadi sahabat dan membantu kehidupan manusia. Tanpa benda 

manusia tidak mungkin hidup layak. Begitu lahir kedunia spontan 

manusia memerlukan benda,pakaian untuk melindungi diri dari 

sengatan matahari, makanan dan perumahan yang menjadi kebutuhan 

pokok hidup manusia, atau kebutuhan primer yang harus dipenuhi.

Tetapi masa kini tidak hanya kebutuhan primer saja, pemenuhan 

kebutuhan sekunder justru lebih menonjol. Manusia sekarang lebih 
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konsumtif, lebih rakus kepada harta benda, terutama kaum wanita 

terhadap benda-benda perhiasaan, kecantikan, pakaian serba mode 

yang seksi. Nyatanya sikap hidup seperti ini adalah menjadi paket 

orang-orang yang berhasil dalam usaha bisnis dan kariernya dan 

kesitulah muara rezekinya. 

3. Pengaruh Ekonomi

Bagi golongan ekonomi lemah, terbukanya lapangan kerja bagi kaum 

wanita tentu saja motivasinya untuk menyambung hidup, memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, membantu suami, membantu memenuhi 

kebutuhan anak-anak atau keluarganya. Ini dapat diartikan sebagai 

pengaruh ekonomi dalam keadaan terpaksa, bekerja karena terpaksa 

oleh keadaan sebagai tuntunan yang layak bagi manusia untuk 

merubah nasibnya. Allah tidak akan merubah nasib sesorang, bila 

tangannya sendiri tidak berupaya untuk merubahnya.

Sikap hidup manusia itu ditentukan oleh banyak faktor, faktor 

ekonomi merupakan faktor yang sangat dominan. Petani mempunyai 

kekayaan berharga, punya tanah, punya sawah, dan ladang dengan 

tanamannya yang subur, udara yang nyaman dan bersih, jauh dari 

kebisingan, tetapi terpaksa mereka tinggalkan dan pindah kekota 

menumpang diemperan toko, atau mendirikan gubuk-gubuk liar 

ditempat yang kumuh. Kesenjangan sosial inilah yang menimbulkan 

kerawanan dalam masyarakat dengan bermacam-macam bentuk dan 
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warnanya. Demikian  pula terhadap kaum wanita kita yang sewajarnya 

menjadi ibu rumah tangga yang baik, mengabdi kepada suami dan 

anak, justru harus bekerja keluar rumah dan keluar kampong menuju 

kota untuk memenuhi tuntunan hidup yang sangat mendesak. 

Ditambah pula dengan kenanaika tarif angkutan transportasi sebagai 

relevansi atas kenaikan harga minyak bumi (BBM), sedangkan 

pendapatan dan penghasilan mereka tidak pernah naik. Semua inilah 

yang mempengaruhi kaum wanita utuk bekerja di sektor publik.11

Dari pengaruh tersebut, wanita memiliki motivasi tersendiri untuk masuk 

kelapangan pekerjaan, dan meningkatkan standar hidupnya, karena pengaruh zaman 

modern, pengaruh materialisme, dan pengaruh ekonomi. Sehingga wanita muslimah 

pun ikut tertarik untuk bekerja disektor publik, yang sebenarnya, mereka lebih baik 

dirumah, dan mengurusi pekerjaan pokoknya.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an sebagai berikut :

             

                  

      .    

                                                          
11 Fatimah Umar Nasif, Op cit, h.127
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Artinya : Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 

berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah 

yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan 

taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud 

hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait (Q.s Al-

Ahzab [33] : 33)12

Jelas bahwa lebih baik jika wanita tidak melakukan pekerjaan, dan hendaklah 

ia menjadi ibu rumah tangga mengurus suami dan mendidik anak-anak tetapi Islam 

juga tidak melarang wanita jika ingin bekerja namun terdapat syarat-syarat seperti 

yang disebutkan diatas.

Sementara wanita karier atau wanita yang bekerja sudah ada sejak zaman 

Rasulullah Saw, sebagai salah satu contoh adalah sosok istri Rasulullah sendiri yaitu 

Khadijah binti Khuwailid, beliau memilki nasab yang suci, luhur, dan mulia laksana 

untaian mutiara yang berkilau. Ayahnya, khuwailid bin Asad, adalah tokoh pembesar 

Quraisy yang terkenal hartawan dan dermawan.

Dalam Buku yang berjudul Rahasia Sukses Bisnis Khadijah, Khoirul Amru 

mengatakan Khadijah adalah pengusaha sukses karena ia adalah pengusaha yang 

                                                          
12 Al-Quran, Al-Qur’an dan Terjemah,h.422
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memiliki mentalitas wirausaha, memiliki modal dan pandai mengelolahnya, dan 

mengembangkan usaha bisnisnya13

   Jika melihat sosok Siti Khadijah yang merupakan contoh wanita yang 

sukses dalam berbisnis pada zamannya, wanita yang bekerja memang sudah ada pada 

zaman Rasulullah Saw, Khadijah memiliki kemampuan berbisnis dan ia pandai 

mengelolah dan mengembangkan bisnisnya. Dari sosok khadijah pekerjaan yang 

dapat dilakukan oleh wanita yaitu menjadi seorang pengusaha atau pembisnis, dengan 

menjalankan usaha sendiri, wanita tidak mudah bercampur baur dengan laki-laki, dan 

dapat mengembangkan usahanya dengan tetap dapat menjalankan tugasanya sebagai 

seorang ibu dan sebagai seorang istri.

Wanita memang boleh berkarier dalam Islam namun hal terpenting baginya 

adalah memilih profesi yang sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang wanita, dan 

harus mendapatkan izin dari suaminya. Dan juga bidang pekerjaan  yang disebutkan 

diatas merupakan bidang yang ideal untuk wanita, menjadi guru, dokter, bidan atau 

perawat.

                                                          
13 Khoirul Amru Harahap,Rahasia Sukses Bisnis Khadijah,(jakarata:Qultum Media,2008),

h.39
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B. Wanita Karier dalam Perspektif Tokoh Pendidikan Islam

1. Sayyid Qutb

Sayyid Qutb lahir di musha 9 oktober 1906 meninggal di mesir 29 agustus 

1966 pada umur 59 tahun beliau adalah seorang penulis, pendidik, ulama, 

penyair mesir dan anggota utama Ikhwanul muslim mesir pada era 1950 

dan 1960. Sayyid Qutb dalam bukunya yang berjudul Risalah Illa Ukhti 

Al-Muslimah ( Surat kepada saudariku seiman). 

Beliau mengatakan dalam bukunya, dalam Islam memang tidak ada 

larangan bagi wanita untuk menjadi dokter, guru, tokoh masyarakat, 

perawat, penelitian dalam berbagai Ilmu, penulis dan penjahit. Islam tidak 

pernah melarang wanita mengerjakan pekerjaannya asal sesuai dengan 

kodrat kewanitaannya, sesuai dengan kodrat biologis dan mentalnya.

Sayyid Qutb melihat wanita bukan sebagai pengangguran dan tahanan 

rumah, akan tetapi ia sebagai ratu dan pengatur rumah serta anak-anaknya. 

Dalam Islam candanya dianjurkan produktif, sehingga menjadi tanggung 

jawab negara untuk mengarahkannya dan memberikan penghargaan yang 

layak sesuai dengan yang dihasilkan.

Lebih tegasnya ia mengatakan kepada saudari seiman, tempuhlah 

lapangan kerja yang sesuai dengan kodrat biologis anda, dan janganlah 

anda berhenti karna kata si anu dan si fulan. Semua hak-hak itu bisa 

dilakukan dengan syarat anda berpegang teguh pada prinsip sebagai 

wanita muslimah, memelihara rasa malu dengan sungguh-sungguh, 
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bersikap sopan santun dan anggun, sehingga menjadikan kewanitaannya 

selalu terlindungi dari jangkauan orang-orang durjana. Selalu menghias 

diri dengan akhlak yang luhur, serta memegang teguh susila Islam yang 

mulia. Jangan sampai tergelincir dari titah-titah Allah Swt, meskipun 

dengan imbalan yang tinggi dan mahal.14

2. Buya Hamka

Abdul Malik Karim Amrullah, pemilik nama pena Hamka ( lahir 

di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera 

Barat, 17 Februari 1908 – meninggal di Jakarta, 24 Juli 1981 pada umur 

73 tahun) adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia melewatkan 

waktunya sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik 

melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan, menjabat Ketua 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, dan aktif 

dalam Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Universitas al-Azhar

dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor 

kehormatan, sementara Universitas Moestopo, Jakarta mengukuhkan 

Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas 

Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar Pahlawan 

Nasional Indonesia.

                                                          
14Sayyid Qutb dan Umar Tilmasani terjemah H. Salim Basyarahil , Surat terbuka untuk para 

wanita, (Jakarta : Gema Insani press,2000), h.46
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Menurut Hamka Islam memberikan jaminan dan kedudukan yang sama 

antara laki-laki dan wanita. Wanita mendapatkan penghargaan yang tinggi 

setara dengan laki-laki, pada saat wanita dilecehkan dan dihinakan. 

Wanita dan laki-laki memiliki kesamaan tugas dan kewajiban. Bahkan 

dalam beberapa hal, bukan saja laki-laki yang memimpin wanita, wanita 

juga dapat memimpin laki-laki (ba’dhuhum auliya’u ba’dh, sebagian 

memimpin sebagian yang lain).15

Sebagaimana laki-laki, wanita pun memiliki tugas-tugas menegakkan 

agama seperti amar ma’ruf nahi munkar (menyuruh kepada kebaikan 

mencegah kemungkaran). Wanita wajib menegakkan kebenaran dan 

keadilan, mengokohkan akhlak yang tinggi dalam masyarakat. Wanita 

memiliki kewajiban menjaga rumah tangga, masyarakat, dan negara, 

seperti pula laki-laki wanita pula wajib melaksanakan shalat, 

mengeluarkan zakat, berpuasa dan melaksanakan ibadah haji. Karenanya 

wanita berhak memiliki hartanya sendiri, mengelola, dan mengaturnya. 

Islam tidak merendahkan martabat wanita, bahkan mengangkatnya 

setinggi-tingginya.

Al-Qur’an banyak mengisahkan wanita yang terhormat. Sebut saja Ibunda 

dan saudara perempuan Nabi Musa, Maryam yang merupakan ibu dari 

nabi Isa. Dua gadis penggembala putri orang shaleh dari Madyan, Asiyah 

                                                          
15 Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta : Pustaka panjimas, 1996), h.8
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yang tetap taat kepada Allah meski menjadi isti Firaun, Ratu Balqis yang 

menguasai negeri saba, dan lain sebagainya.

Hamka menegaskan bahwa didalam keluarga harus ada pembagian tugas 

dan tanggung jawab gabungan antara tegapnya laki-laki dengan halusnya 

wanita. Hamka mendorong kedua belah pihak saling bekerjasama dalam 

menjalankan tugas-tugas mereka. tidak ditemukan pandangan hamka yang 

melarang kerja sama antara mereka, baik untuk wanita yang ikut mencari 

nafkah maupun untuk laki-laki yang ikut membantu pekerjaan rumah 

tangga16

3. Ormas Muhammadiyah

K.H Ahmad Dahlan merupakan pendiri Muhammadiyah, mengajarkan 

anak-anak perempuan dari kampung kauman di surakarta, tepatnya 

dirumah Mas Kaji Muhammad Kalil. Diceritakan bahwa mereka anak 

perempuan dan juga anak laki-laki, sama-sama mempunyai hak untuk 

menuntut ilmu. Untuk zamannya, hal itu sudah tentu merupakan terobosan 

intelektual yang memberi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk 

sama-sama menuntut ilmu. Padahal pada zaman itu adalah zaman dimana 

kesempatan pendidikan lebih diprioritaskan untuk laki-laki ketimbang 

perempuan. Rintisan Ahmad Dahlan merupakan embrio awal gerakan 

pembaharuan pendidikan Islam, dan pada saat yang sama menghapuskan 

diskriminasi perempuan dalam hal pendidikan. Siti Walidah begitulah 
                                                          

16Hamka, Perempuan Dalam  Islam, h.14



54

nama kecil dari istri Ahmad dahlan juga memberikan kontribusi besar bagi 

kemajuan wanita, terutama dilingkungan Muhammadiyah. Nyai Dahlan 

berpendapat bahwa wanita merupakan partner bagi laki-laki, mereka 

sendiri yang akan mempertanggung jawabkan hidup mereka kepada Allah 

kelak. Dalam naungan Muhammadiyah berdirilah ormas Aisyiyah  

berkiprah dalam merespon isu-isu perempuan dan sekaligus 

memberdayakan melalui jalur pendidikan dan pelayanan sosial. Itu pula 

sebabnya, apa yang sejak awal dirintis oleh Ahmad Dahlan dan Nyai 

Dahlan dengan mendirikan Aisyiyah, juga merupakan pembaharuan Islam, 

terutama bagi umat Islam pada waktu itu. Aisyiyah resmi didirikan pada 

tanggal 22 April 1917, nama Aisyiyah dipilih bukan karena Aisyah adalah 

istri tercinta Nabi, juga melainkan karena menunjukkan cita-cita dan 

komitmen Muhammadiyah terhadap isu-isu perempuan. Sebagai istri nabi 

dan penutur hadis Nabi, Aisyah juga ternyata bekerja diantaranya 

menenun bulu-bulu domba untuk mendukung ekonomi rumah tangga 

Nabi. Awal mula berdirinya Aisyiyah pun adalah wanita pedagang, 

pengusaha, saudagar dari kelas menengah. Melalui ormas Aisyiyah ini 

menuturkan norma-norma Islam dalam hal ini praktek kehidupan istri-istri 

Rasul dan para sahabat yang bisa dipakai sebagai referensi dan guidelines 

untuk mengembangkan diri dalam berkiprah di ruang-ruang publik, seperti 

pendidikan, bisnis, kepemimpinan, politik dan seterusnya. Misalnya dapat 

dirujuk pada khadijah yang dikenal sebagai wanita yang berwirausaha 
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yang dapat menopang perjuangan nabi pada misi awal kerasulannya, baik 

secara moral, spiritual maupun finansial.

Konteks penafsiran agama yang tidak bersahabat terhadap perempuan dan 

bahkan sering menomorduakan posisi perempuan itulah yang melatar 

belakangi Aisyiyah untuk mendidik Mubaligh perempuan yang dapat 

mempengaruhi proliferasi wacana perempuan dalam Islam. Aisyiyah pun 

mendirikan Mushala Aisyiyah di Yogyakarta pada tahun 1922.17

Melihat dari awal pemikiran Ahmad Dahlan telah membawa wanita 

mencapai kesetaraan dengan kaum laki-laki, dan dengan adanya ormas 

Asiyiyah yang aktif memperjuangkan hak-hak wanita, membawa wanita 

muslimah di Indonesia sendiri menjadi bebas berkarya dan menuntut ilmu 

sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki. 

4. Ormas Nahdhatul Ulama (NU)

Dalam periodisasi sejarah gerakan Islam di Indonesia, Nahdhatul Ulama 

(NU) pun lahir setelah Muhammadiyah. Dua belas tahun setelah berdiri 

tahun 1926, NU pun melahirkan muslimat NU pada 1938. Seperti halnya 

Aisyiyah muslimat NU dalam perkembangan nya juga melahirkan suatu 

organisasi perempuan lain yakni fatayat NU pada tahun 1950. Dua 

organisasi ini merupakan organisasi dibawah naungan NU. Dalam 

                                                          
17 Arief Subhan Dkk, Citra Perempuan dalam Islam (Pandangan Ormas Keagamaan), 

(Jakarta :Gramedia Pustaka, 2003), h.18
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menanggapi masalah wanita yang bekerja di ranah publik, dihasilkan 

kesimpulan dalam Munas NU di lombok sebagai berikut :

“Menyepakati bahwa wanita dalam Islam mendapatkan tempat mulia, 

tidak seperti yang dituduhkan oleh masyarakat bahwa Islam hanya 

menempatkan perempuan sebagai unsur subordinat dalam kehidupan 

bermasyarakat. Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan 

wanita untuk memberikan pengabdian kepada agama, nusa, bangsa dan 

negara. Namun meskipun Islam telah memberikan dasar kesetaraan antara 

laki-laki dan perempuan, kenyataannya sering di distorsi. Kita tidak bisa 

menutup mata bahwa masih banyak masyarakat yang mencoba 

mengingkari kelebihan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Pengaruh 

kultur yang masih bersifat patrilineal memang telah menafikan dan 

mengurangi prinsip kemuliaan wanita, karena itu, di tengah arus 

perubahan yang menggejala diberbagai belahan dunia, umat Islam perlu 

meninjau dan mengkaji ulang anggapan-anggapan yang merendahkan 

perempuan dan kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang memulikan 

wanita. Laki-laki dan wanita harus sama-sama melaksanakan tanggung 

jawab bersama dan saling mendukung satu sama lain. Peran domestik 

wanita hanyalah peran yang memang tidak bisa digantikan oleh laki-laki 

seperti melahirkan dan menyusui. Wanita merupakan sebagian anggota 

masyarakat, anggota warga negara, dituntut untuk memainkan peran 

sosialnya secara lebih tegas, transparan, dan terlindungi. Dalam konteks 
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peran publik, wanita diperbolehkan, jika memang dipandang mampu. 

Dengan kata lain kedudukan wanita dalam sistem negara bangsa (nation 

state) telah terbuka lebar dengan tetap mengingat bahwa kualitas tetap 

menjadi ukuran. Partisipasi wanita dalam sektor non-kodrati merupakan 

wujud dari tanggung jawab dalam ikut memprakarsai transformasi kultur 

kesetetaraan yang pada gilirannya mampu menjadi dinamisator 

pembangunan nasional dalam era globalisasi dengan memberdayakan 

perempuan dalam proporsi yang sebenarnya”. 18

Disamping NU sendiri, baik melalui Muslimat maupun Fatayat dan juga 

Muhammadiyah melalui Aisyiyah tentu masih banyak ormas Islam yang 

lain yang memiliki keterlibatan, aktif maupun pasif, terhadap isu-isu 

perempuan di Indonesia.

C. Peran Wanita dalam Pendidikan Islam

Wanita muslim memiliki peran yang penting dalam Pendidikan Islam, 

Rasulullah Saw dalam hadisnya mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi 

setiap muslim, artinya menuntut ilmu dan memiliki pendidikan adalah hak setiap 

umat Islam, baik laki-laki maupun wanita. Islam juga memerintahkan agar 

masyarakat dibangun bersama-sama oleh pria dan wanita, sehingga kerja sama 

keduanya akan menghasilkan suatu masyarakat yang beradab.  

                                                          
18 Ibid, h.30
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Ummu Aulia dalam bukunya yang berjudul 7 keajaiban wanita mengetakan 
bahwa wanita adalah anugerah terindah, dialah makhluk Allah yang diberikan 
keistimewahan melebihi makhluk-makhluk yang lain. Dari wajahnya terpancar kilau 
kecantikan, dari fisiknya terlihat gemulai keindahannya dan dari dirinya terpancar 
aura kasih dan sayang. Wanita adalah sentral perhatian dunia yang harus dimuliakan 
dan terus dijaga kehormatannya. Karena dari wanita inilah kelak akan lahir generasi 
penerus kehidupan, akan tampil manusia-manusia penyelamat dunia yang mengajak 
kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.19

Maka dari itu wanita memiliki keistimewahan yang diberikan oleh Allah Swt, 

melalui seorang wanita akan lahirlah generasi-generasi baru, wanita memiliki 

fitrahnya sendiri, ia mengemban tugas yang sangat berat. Wanita memalui fase hamil, 

melahirkan, menyusui anaknya, dan memberikan kasih dan sayang kepada anaknya, 

serta menjadi guru utama bagi anaknya. Wanita yang menjadi seorang ibu tentulah 

merupakan pendidik utama yang dimiliki seorang anak, Islam sangat memuliakan 

seorang Ibu. 

Seperti firman Allah Swt :

ھُۥ َوۡھنًا َعلَٰى َوۡھن لَِدۡیِھ َحَملَۡتھُ أُمُّ َن بَِوٰ نَسٰ ۡینَا ٱۡإلِ لُھُۥ فِي َعاَمۡیِن أَنِ ٖ◌ َوَوصَّ َوفَِصٰ

لَِدۡیَك إِلَيَّ ٱۡلَمِصیُر    ١٤ٱۡشُكۡر لِي َولَِوٰ

Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam 

keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya 

dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua 

orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu” (Qs. 

Luqman 14)

                                                          
19Ummu Aulia,7 Keajaiban Wanita,(Jakarta:AMP press,cet ke-3,2016), h.24
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Dari ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada 

kedua orangtua terutama seorang ibu, karena tidak dapat dipungkiri tanpa seorang 

ibu, kita tidak ada didunia ini.

Muhammad Syafi’ie Al-bantanie mengatakan bahwa ada 2 peranan wanita

dalam Pendidikan Islam

1. Wanita sebagai Pendidik Utama

Wanita merupakan pembangun sejati masyarakat kecil yang bernama 

keluarga. Keluarga merupakan sekolah kecil. Dalam sekolah ini , pendidik 

yang paling utama adalah sang ibu.

Seperti sya’ir Arab mengatakan 

“Ibu itu ibarat sekolah, apabila kamu persiapkan dengan baik, berarti 

kamu persiapkan dengan baik, berarti kamu mempersiapkan bangsa yang 

baik akarnya. Ibu adalah guru dari sekalian guru yang penting, 

pengaruhnya menjangkau seluruh dunia”. 20

Diantara aktivitas wanita ialah memelihara rumah tangganya, 

membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang 

tentram damai, penuh cinta dan kasih sayang.

                                                          
20Muhammad Syafi’ie el-Bantanie, Bidadari Dunia (Potret Ideal Wanita Muslim), (Jakarta : 

Qultum Media,2005), h.84 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa wanita memiliki peran sebagai ibu, yaitu 

pendidik utama bagi anak-anaknya. Dari mereka tercipta generasi penerus 

yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Swt , dan menjadi generasi 

yang shalih.

2. Wanita sebagai Tiang Negara

Jika baik wanitanya, akan jayalah negara tersebut. Tapi jika jelek 

wanitanya, akan runtuhlah negara itu. Tidak salah jika Islam 

menggambarkan wanita sebagai tiang negara. 

Jika wanita akan mampu menjalankan perannya sebagai tiang negara, 

karena mereka telah berhasil menjalankan perannya sebagai pendidik 

utama. Dari didikan wanita shalihah-lah lahir para ilmuwan-ilmuwan yang 

beriman, pemimpin-pemimpin yang bertakwa, ekonom-ekonom yang 

jujur, pejabat-pejabat amanah, dan seterusnya. 

Jika banyak wanita yang shalihah ada dibelakang pria di dunia ini, maka 

akan banyak kesuksesan yang akan diraih, Sayyidina Ali bin Abi Thalib 

mendapat juluka “gudang Ilmu” karena keluasan ilmunya, merupakan 

hasil didikan ibunya yang kaya hikamh dan ilmu yaitu Fathimah binti 

Asad. Dan masih banyak contoh kesuksesan seorang anak, berkat didikan 

sang ibu. Karena itu, jika ingin memperbaiki bangsa ini tidak cukup hanya 

dengan memperbaiki kaum laki-laki, tetapi harus memperbaiki pula kaum 
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wanitanya. Bangsa ini hanya akan kokoh jika setiap rumah tangganya 

kokoh.21

Memiliki peran sebagai ibu dan tiang negara menempatkan wanita menjadi 

salah satu hal yang penting dalam masyarakat mengingat bahwa banyak kerusakan 

moral yang terjadi pada remaja, salah satunya faktor kurangnya pendidikan Islam 

didalam rumah dan perhatian dari orangtuanya termasuk dari seorang ibu. Sungguh 

mendidik anak adalah salah satu perbuatan yang mulia tidak ada perbuatan yang 

menyamai kemuliaannya. Wanita muslimah hendaknya bisa memanfaatkan waktu 

sebaik-baiknya.

Diantara hal yang hal yang harus dijaga oleh para ibu terhadap anak-anaknya
menurut Adhi Fathi Abdullah adalah :

a. Akidah yang benar secara sederhana dan menurut kemampuan akal 
mereka.

b. Ibadah yang benar. Diantaranya adalah mengajari mereka shalat 
dan puasa, dan membiasakan mereka melakukannya sejah usia 
tujuh tahun sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad 
Saw. 22

Begitu juga halnya dalam mengajari anak-anak dalam membaca kitab Allah

dengan bacaan yang benar, dan mengajari mereka tentang hukum-hukum bacaan. 

Apabila mereka dapat mempelajarinya sejak dini, maka mereka tidak akan dapat 

melupakannya selamanya.

                                                          
21Muhammad Syafi’ie Al-Bantanie, Op Cit, h.92
22 Adil Fathi Abdullah, Membentuk Pribadi Muslimah Yang Taat, (Jakarta : Cendikia, 2004), 

h.148
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Seperti Firman Allah Swt :

                

              

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-Tahrim

(66) : 6)23

Dalam ayat diatas, dijelaskan bahwa para orangtua terutama seorang ibu wajib 

mengajarkan anak-anak mereka yang kecil tentang hal-hal yang harus mereka ketahui 

sebagai bekal ketika mereka balig. Begitu penting sekali peran wanita sebagai 

pendidik yang mengajarkan anak-anaknya hal-hal kecil seperti bersuci, shalat, shaum, 

dan sejenisnya. Peran wanita dalam pendidikan Islam demi membentuk generasi yang 

memiliki Akhlak yang baik seperti tujuan dari Pendidikan Islam itu sendiri. 

Dan wanita juga berperan sebagai tiang negara, tidak salah jika Islam 

menggambarkan wanita sebagai tiang negara. Di Indonesia sendiri kiprah wanita 

sudah banyak menunjukkan kemajuan. Pada tahun 2016 sebuah studi menunjukkan 

                                                          
23 Al-Qur’an, Al-Qur’an  dan Terjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 

Departemen Agama RI, Jakarta, 2013
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wanita Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 16% dari tahun lalu, menempatkan

Indonesia sebagai urutan ke 6 dalam 10 besar negara didunia untuk jumlah wanita 

yang memiliki posisi penting di perusahaan.24

Jika melihat wanita Indonesia sendiri, kita akan teringat oleh RA Kartini,

wanita pertama Indonesia yang memperjuangkan emansipasi wanita pada masa 

penjajahan Belanda. Selain RA Kartini, ada dua sosok wanita yang hebat dalam 

sejarah Indonesia. Pertama, adalah Sultanah Seri Ratu Tajul Alam Safiatuddin yang 

berasal dari Aceh, dan kedua adalah Siti Aisyah We Tenriolle dari Sulawesi Selatan.

Sultanah Safiatudin dinobatkan sebagai Raja Aceh, menggantikan suaminya 

yang meninggal sesudah memerintah selama lima tahun menggantikan Sultan 

Iskandar Muda, Raja Aceh yang amat tersohor, Sultanah Safiatuddin adalah putri dari 

Sultan Iskandar Muda, ketika masih gadis beliau dikenal sebagai Putri Safiah25. 

Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat pintar dan aktif mengembangkan ilmu 

pengetahuan. Selain bahasa Aceh dan Melayu, dia menguasai bahasa Arab, Persia, 

Spanyol, dan Urdu. Beliau juga menganut pendapat bahwa wanita pun memerlukan 

pendidikan seperti pria, menurut beliau agama Islam memberikan hak dan kewajiban 

yang sama kepada pria dan wanita dalam kehidupan sebagai warga negara. Dimasa 

pemerintahannya, ilmu dan kesustraan berkembang pesat. 

                                                          
24 CNN Indonesia, “Wanita Karier Indonesia Terabanyak Ke enam Didunia” (On-line),

tersedia di : http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160308121332-277-116053/wanita-karier-
indonesia-terbanyak-keenam-di-dunia.html(08 Mei 2017)

25Soeparjo Rustam, Op cit, h.60
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Sedangkan tokoh wanita kedua adalah Siti Aisyah We Tenriolle wanita ini 

ahli dalam bidang pemerintahan, dan mahir dalam bidang kesustraan. We Tenriolle 

adalah wanita yang berkemauan keras, cerdas dan berpengalaman Luas dan menjadi 

kepala negara kerajaan Tanette atau Datu Tanatte dalam tahun 1856. Beliau 

menggantikan kakeknya, La Rumpang Megga Matinro Eri Moetiara yang 

mengusulkan pengangkatan cucunya kepada gubernur. Pada tahun 1908, wanita ini 

mendirikan sekolah pertama di Tanatte, tempat pendidikan modern pertama yang 

dibuka baik untuk anak-anak pria maupun wanita.26

Dari 3 tokoh wanita tersebut kita dapat melihat bahwa wanita memiliki  

peranan penting dalam sebuah negara, tidak salah jika Islam menggambarkan wanita 

sebagai tiang negara, dimasa kini kita bisa mencontoh kiprah dari 3 tokoh wanita 

tersebut. Maka akan jayalah sebuah negara, jika baiklah wanitanya.

                                                          
26Adian Husaini, Pendidikan Islam (membentuk manusia berkarakter dan beradab), (Jakarta : 

Adabi Press, 2012), h.180



BAB IV

ANALISIS TENTANG WANITA KARIER 

A. Analisis Wanita karier dalam pandangan Tokoh pendidikan Islam

Dalam Islam, Ridha Allah Swt yang menjadi tujuan, memungkinkan lelaki 

dan wanita mencapainya dengan cara sendiri, berlomba dengan jalurnya masing-

masing. Lelaki dan wanita tidak berkompetisi dijalur yang sama tetapi berkompetesi 

dijalur kebaikan yang berbeda. Karena lelaki dan perempuan memang berbeda.

Dalam timbangan syariat Islam, bila lelaki memperoleh kemuliaan dengan 

bekerja, wanita mendapatkannya dengan mengurus rumah tangga. Islam memberi 

jalur ibadah kepada wanita, dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan buat 

wanita, berbeda dengan pria yang Allah berikan untuk wanita, bukan berkompetisi 

dengan laki-laki yang memiliki kelebihan berbeda. Karena itulah, dalam pandangan 

Islam, lelaki dan wanita sama harkatnya dihadapan Allah, tiada berbeda karena lelaki 

dan wanita memang makhluk yang sama-sama diciptakan Allah Swt.

Di era modern seperti sekarang ini, banyak wanita yang berkarier dengan 

berbagai motivasi, dalam Islam wanita tidak dilarang bekerja tetapi Islam tidak 

membiarkan wanita keluar rumah tanpa alasan. Ada syarat-syarat yang mesti 

dilakukan seorang wanita muslim agar ia dapat berkarier atau bekerja diluar rumah.
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Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Dalam berkarier wanita diharuskan memilih pekerjaan yang sesuai dengan 

fitrah kewanitaannya, wanita dilarang melakukan pekerjaan yang dapat 

mencelakai dirinya sendiri, wanita harus pintar memilih pekerjaan apa yang 

cocok dengan fitrahnya, karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan oleh 

seorang wanita. 

Menurut Sobri Mersi Al-faqi sejumlah kajian kedokteran telah 
membuktikan bahwa kondisi tubuh dan kejiwaan antara laki-laki 
dan wanita berbeda. Allah Swt menciptakan tubuh wanita dalam 
bentuk yang benar-benar cocok dengan tugas keibuannya, dan 
kondisi kejiwaannya juga dipersiapkan untuk menjadi ibu rumah 
tangga. Perbedaan susunan anggota tubuh ini bukan sesuatu yang 
sia-sia. Karena segala sesuatu yang ada didalam tubuh manusia 
bahkan alam semesta pastinya mempunyai hikmah tersendiri1

Hikmah dari perbedaan anatomi tubuh tersebut menegaskan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan wanita, laki-laki 

dipersiapkan untuk pekerjaan yang berat atau pekerjaan dilapangan sedangkan 

wanita harus memilih pekerjaan yang tidak menyakiti dirinya.

2. Wanita yang sudah menikah harus memiliki izin dari suaminya, jika ia belum 

menikah maka ia harus memperoleh izin dari ayahnya. sehingga tidak terjadi 

kesalahpahaman diantara suami dan istri maupun antara seorang ayah dan 

                                                          
1 Sobri Mersi Al-faqi, Op Cit, h.245
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anak karena wanita tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Jika sang 

suami mengijinkan maka ia boleh bekerja.

3. Wanita yang bekerja diharapkan tidak menghabiskan waktu full time ditempat 

kerja, maka wanita harus pandai-pandai dalam memilih jenis pekerjaannya, 

jam kerja di Indonesia sendiri telah diatur melalui UU NO 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan, yang memiliki dua sistem yaitu 7 jam dalam satu 

hari, atau 40 jam dalam satu minggu. Dan wanita memiliki hak-hak khusus di 

tempat ia bekerja seperti cuti saat masa hamil dan melahirkan, juga mendapat 

jaminan kesehatan dari tempat ia bekerja. Sedangkan menurut para ulama, 

wanita yang bepergian untuk bekerja dan tidak ditemani oleh mahramnya 

dibolehkan saja, asal perjalanan dan tempat kerja yang akan ia kunjungi 

benar-benar dalam kondisi aman. 

4. Bila wanita ingin pergi dan meninggalkan rumah untuk bekerja maka, harus 

berpakaian yang baik dan sesuai syariat Islam. Wanita harus memakai jilbab 

dan memakai pakaian yang longgar dan tidak tipis. 

Seperti Firman Allah Swt, dalam Qs Al-Ahzab ayat 59

َن َعلَْیِھنَّ ِمْن یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُْل ِألَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء اْلُمْؤِمنِیَن یُْدنِی
ُ َغفُوًرا َجَالبِیبِِھنَّ َذلَِك أَْدنَى أَْن یُْعَرْفَن فََال یُْؤَذْیَن َوَكاَن هللاَّ
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Artinya : Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 

perempuanmu, dan istri-istri orang 

mukmin”Hendaklah mereka menutup jilbabnya 

keseluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar 

mereka mudah dikenali sehingga mereka tidak 

diganggu dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang.

(Qs Al-Ahzab (33) : 59)2

5. Wanita yang bekerja juga diharapkan tidak mengabaikan tugasnya sebagai 

seorang ibu dan sebagai seorang istri, karena pada hakikatnya wanita memiliki 

tanggung jawab yang besar sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri.

Allah Swt menempatkan wanita sebagai ibu yang merupakan posisi paling 

penting didalam sebuah keluarga, jangan sampai wanita mengabaikan 

tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, karena ditangan ibulah setiap 

individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tak terhingga. Ibu dengan 

taruhan jiwa dan raganya untuk memperjuangkan hidup anaknya sejak anak 

didalam kandungan dan hingga ia dewasa.

Allah Swt berfirman :

ھُۥ َوۡھنًا َعلَٰى َوۡھن لَِدۡیِھ َحَملَۡتھُ أُمُّ َن بَِوٰ نَسٰ ۡینَا ٱۡإلِ لُھُۥ فِي َعاَمۡیِن أَنِ ٖ◌ َوَوصَّ َوفَِصٰ

لَِدۡیَك إِلَيَّ ٱۡلَمِصیُر    ١٤ٱۡشُكۡر لِي َولَِوٰ

                                                          
2 Al-Quran, Al-Qur’an dan Terjemah,h.422
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Artinya : Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik)

kepada kedua orang ibu dan bapaknya; ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah dan menyapihnya selama dua 

tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua 

orangtua mu dan hanya kepada-Kulah kembalimu. (Qs 

Luqman 14)3

Begitu pentingnya tugas keibuan itu, sehingga Allah memerintahkan kita 

untuk berbakti kepadanya, maka jika seorang wanita ingin bekerja ia harus 

tetap bisa bertanggung jawab atas tugas sebagai ibu, dan tidak menelantarkan 

anaknya hanya karena sebuah pekerjaan.

Pendapat tokoh pendidikan Islam dan pendapat ormas keagamaan seperti 

Muhammadiyah dan NU, memang memperbolehkan kiprah wanita yang ingin 

berkarier di sektor publik . 

Seperti Sayyid Qutb yang berpendapat hak bekerja itu bisa dilakukan dengan 

syarat anda berpegang teguh pada prinsip sebagai wanita muslimah, memelihara rasa 

malu dengan sungguh-sungguh, bersikap sopan santun dan anggun, sehingga 

menjadikan kewanitaannya selalu terlindungi dari jangkauan orang-orang durjana. 

Selalu menghias diri dengan akhlak yang luhur, serta memegang teguh susila Islam 

                                                          
3 Al-Quran, Al-Qur’an dan Terjemah,h.412
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yang mulia. Jangan sampai tergelincir dari titah-titah Allah Swt, meskipun dengan 

imbalan yang tinggi dan mahal.4

Bahkan Buya Hamka yang mengatakan bahwa wanita dan laki-laki memiliki 
kesamaan tugas dan kewajiban. Bahkan dalam beberapa hal, bukan saja laki-laki yang 
memimpin wanita, wanita juga dapat memimpin laki-laki (ba’dhuhum auliya’u ba’dh, 
sebagian memimpin sebagian yang lain).5 Sebagaimana laki-laki, wanita pun 
memiliki tugas-tugas menegakkan agama seperti amar ma’ruf nahi munkar 
(menyuruh kepada kebaikan mencegah kemungkaran). Wanita wajib menegakkan 
kebenaran dan keadilan, mengokohkan akhlak yang tinggi dalam masyarakat. Wanita 
memiliki kewajiban menjaga rumah tangga, masyarakat, dan negara, seperti pula laki-
laki wanita pula wajib melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa dan 
melaksanakan ibadah haji. Karenanya wanita berhak memiliki hartanya sendiri, 
mengelola, dan mengaturnya. Islam tidak merendahkan martabat wanita, bahkan 
mengangkatnya setinggi-tingginya.

Selanjutnya organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan NU ikut 

berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembaharuan yang membawa wanita 

mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Muhammadiyah melalui ormas Asiyiyah yang 

ikut serta memberikan pendidikan kepada anak-anak perempuan, mendidik mubaligh 

wanita agar dapat mengubah citra wanita dalam masyarakat. Begitu juga dengan 

organisasi NU yang mendirikan ormas Muslimat dan Fatayat NU, yang aktif ikut 

mengkaji isu-isu kesetaraan gender, dan menempatkan wanita kepada posisi yang 

mulia, seperti dalam kesimpulam muktamar di lombok, bahwa wanita adalah 

sebagian dari suatu nusa, bangsa dan negara, yang juga memiliki tanggung jawab 

                                                          
4Sayyid Qutb dan Umar Tilmasani terjemah H. Salim Basyarahil , Surat terbuka untuk para 

wanita, (Jakarta : Gema Insani press,2000), h.46 
5 Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta : Pustaka panjimas, 1996), h.8
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sosial kepada negara serta agamanya, membuat kesempatan terbuka lebar untuk 

wanita, bila memang dirasa wanita mampu melakukannya.

Dari pendapat tokoh-tokoh tersebut wanita diperbolehkan bekerja dengan 

harus tetap melihat syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh seorang wanita yang ingin 

bekerja diluar rumah. karena hal tersebut dapat membantu atau melindungi wanita 

yang berkarier. Jika wanita memilih pekerjaan yang sesuai dengan fitrahnya maka ia 

telah melindungi dirinya sendiri, jika wanita meminta izin terlebih dahulu kepada 

suami, maka pekerjaan tersebut akan menjadi berkah dan jauh dari fitnah, jika wanita 

menjaga pergaulannya dengan lawan jenisnya maka ia akan terhindar dari segala 

bentuk pelecehan seksual yang marak terjadi pada masa kini, dan jika wanita pergi 

bekerja dengan menjaga auratnya, maka ia akan terhindar dari sorotan mata para 

lelaki.

Maisar yasin mengatakan dalam bukunya yang berjudul “Wanita Karier 

dalam Perbincangan” wanita boleh bekerja apabila ada keadaan yang mendesak dan 

tetap dalam batasan Islam. Wanita muslimah harus mengerti bagaimana bergaul 

dengan pria, dan juga harus bisa membagi waktu untuk keperluan pendidikan anak-

anaknya dan untuk melayani suaminya dirumah. 6

Sedangkan dalam buku kebebasan wanita jilid 2, Abdul Halim Abu Syuqqah 

mengatakan wanita boleh bekerja, wanita bisa memanfaatkan waktu luangnya secara 

                                                          
6 Maisar yasin, Op cit, h.30
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maksimal untuk masyarakat produktif dan tidak menjadi pengangguran dalam setiap 

fase kehidupannya. Setiap ada waktu yang tersisa setelah urusan rumah tangga, 

hendaklah wanita menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan hal-hal yang 

bermanfaat, baik dalam bidang profesi maupun non profesi.7

Jadi,  ada 5 syarat-syarat wanita yang ingin bekerja diluar rumah, diharapkan 

wanita tidak melupakan tugas pokonya sebagai seorang istri dan seorang ibu, maka 

wanita harus pintar memilih karier yang bisa membuatnya tetap dapat menjalankan 

tugas pokoknya

B. Jenis- Jenis Pekerjaan yang cocok bagi Wanita Muslimah 

Profesi dalam Islam adalah setiap sesuatu yang memperkenankan 

manusia untuk mendapatkan dan membelanjakan penghasilannya. 

Seperti Firman Allah Swt : 

ِۡعَملُواْ  ُ فََسیََرى َوقُ َّ لِمِ ٱۡلُمۡؤِمنُونَۖ وَ ۥَعَملَُكۡم َوَرُسولُھُ ٱ وَن إِلَٰى َعٰ ٱۡلَغۡیبِ َوَستَُردُّ

َدةِ وَ  ھَٰ ١٠٥فَیُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُۡم تَۡعَملُوَن ٱلشَّ

                                                          
7 Abdul Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita Jilid 2, (Jakarta : Gema Insani Press,2000), 

h.145 
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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 ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.s At-Taubah (9) 

:105)8

Dalam  Islam  wanita karier adalah wanita yang memerankan dirinya sebagai 

seorang yang menekuni profesi tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan, 

disamping perannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, sehingga sering disebut 

wanita berperan ganda. Keikutsertaan wanita dalam kegiatan profesi, harus 

mempunyai tujuan yang baik, dan apapun profesi yang dijalaninya tidak menggangu 

hak suami dan anak-anaknya karena mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab  

utama kaum wanita.

Dari uraian diatas, wanita yang berkarier atau yang melakukan kegiatan 

profesi, harus mempunyai tujuan yang baik, dan tidak melupakan tugas utamanya 

sebagai seorang istri dan anak-anaknya. Lalu, apakah jenis-jenis pekerjaan yang 

cocok untuk wanita muslim?

Peneliti melihat bahwa memang pekerjaan yang cocok untuk wanita muslim 

adalah sebagai pendidik atau sebagai seorang dokter. Melalui kedua bidang tersebut, 

wanita bisa menjalani profesinya tanpa takut meninggalkan tugas pokoknya. Dua 

bidang tersebut adalah :

                                                          
8 Al-Quran, Al-Qur’an dan Terjemah,h.203
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1. Bidang Pendidikan 

Wanita memiliki sifat yang lemah lembut yang membuat mereka lebih sabar 

dan menjadikan ia cocok menjadi seorang guru, baik itu ditingkat TK, SD, 

SMP, atau SMA. Di Indonesia sendiri menjadi Guru, menurut data Badan 

Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 ada sekitar 569.265 guru di Indonesia. Dan 

ada 291.003 guru yang berjenis kelamin Wanita.9 Data tersebut menunjukkan 

bahwa guru memang pekerjaan yang cocok bagi seorang wanita, dan juga jam 

kerja seorang guru menurut menteri pendidikan dan kebudayaan karna jam 

kerja guru semenjak diadakannya fulltime menjadi 7 jam kerja dalam satu hari 

atau 40 jam 6 hari dalam satu minggu. karena seorang guru tidak banyak 

menghabiskan waktu diluar rumah, ia tetap bisa merawat dan mendidik anak-

anaknya dirumah dan tidak meninggalkan tugas sebagai seorang istri . 

Abudin Nata mengatakan “Pendidik adalah orang dewasa yang 

bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam 

perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaannya, 

mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk 

individu yang mandiri. Sebagai kosa kata yang generik, pendidik  mencakup 

pula guru, dosen, dan guru besar”. 10

                                                          
9 Badan Pusat Statistik, “Tenaga Pendidik menurut Gender” (On-line), tersedia di : 

http://www.bps.go.id/subjek.html (28 Juli 2017)
10 Abuddin Nata, Op Cit, h.160
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Seorang Guru adalah seseorang yang digugu dan ditiru prilaku serta 

akhlaknya, seorang wanita yang hendak menjadi guru juga harus 

memperhatikan prilakunya. 

Sukring mengatakan kepribadian seorang guru sangat mempengaruhi 
perannya sebagai pendidik dan pembimbing. Dia mendidik dan membimbing 
peserta didik tidak hanya dengan bahan yang disampaikan atau dengan 
metode-metode penyampaian yang digunakannya, melainkan dengan seluruh 
kepribadiannya. Pribadi pendidik merupakan satu kesatuan antara sifat-sifat 
pribadinya dan perannya sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing.11

Pendidik juga memiliki syarat-syarat tertentu. Di Indonesia kedudukan 

guru sebagai tenaga professional diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang—

Undang Nomer 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, adalah berfungsi 

untuk meningkatkan martabat, dan peran guru sebagai agen pembelajaran 

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sementara pada pasal 5 UU 

No.14 tahun 2005 tersebut dinyatakan kedudukan dosen sebagai tenaga 

professional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran sebagai agen 

pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta 

pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional.

                                                          
11  Sukring, Pendidik dan Peserta didik dalam Pendidikan Islam,  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2013), h.82
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Dikalangan pemikir Islam, pembicaraan tentang pendidik yang professional 

sudah lama berlangsung, walaupun penjabarannya belum tersistematis dan 

terkoordinasi sebagimana yang terjadi dimasa sekarang. Imam Al-Ghazali 

misalnya melihat konsep etik pendidik sebagai berikut :

1. Menerima segala problema peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka 

dan tabah.

2. Bersifat penyantun dan penyayang 

3. Menjaga kewibawaan dankehormatannya dalam bertindak

4. Menghilangkan dan menghindari sikap angkuh terhadap sesama.

5. Bersikap rendah hati dan menyatu ketika bersama masyarakat.

6. Menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia.

7. Bersikap lemah-lembut dalam menghadapi peserta didik.

Firman Allah Swt :

ِ لِْنَت لَھُْم َولَْو ُكْنَت فَظًّا َغلِیظَ اْلقَْلِب  وافَبَِما َرْحَمٍة ِمَن هللاَّ   الْنفَضُّ

ِمْن َواْستَْغفِْر لَھُْم َوَشاِوْرھُْم فِي األْمِر فَإَِذا َعَزْمَت َحْولَِك فَاْعُف َعْنھُْم فَتََوكَّْل 

لِیَن ( َ یُِحبُّ اْلُمتََوكِّ ِ إِنَّ هللاَّ )١٥٩َعلَى هللاَّ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
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dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya.(Qs Ali-Imran 159)12

8. Meninggalkan sifat marah dalam menghadapi masalah peserta didik.

9. Memperbaiki sikap peserta didik dan bersikap lembut kepada peserta didik 

yang memiliki kekurangan dalam bicaranya.

10. Meninggalkan sifat yang menakutkan pada peserta didik, terutama kepada 

peserta didik yang belum mengerti.

11. Menerima kebenaran yang diajukan peserta didik.

12. Menjadikan kebenaran sebagai acuan dalam proses pendidkan.

13. Mencegah dan mengontrol pesrta didik, yang mempelajari ilmu yang 

berbahaya.

14. Menanamkan sifat ikhlas pada diri peserta didik, serta terus-menerus mencari 

informasi guna disampaikan kepada peserta didik.

15. Mencegah peserta didik mempelajari ilmu fardu kifayah, seperti ilmu 

kedokteran, psikologi, ekonomi, dan sebagainya, sebelum mempelajari ilmu 

fardu a’in seperti akidah, syariah dan akhlak serta

16. Mengaktualisasikan informasi yang diajarkan kepada peserta didik. 

Dari ke enam belas criteria pendidik yang dikemukakan oleh Imam Al-

Ghazali tersebut menunjukkan, bahwa seorang pendidik hendaknya seorang 

                                                          
12 Al-Quran, Al-Qur’an dan Terjemah,h.105
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yang manusiawi, humanis, demokratis, terbuka, adil, jujur, berpihak pada 

kebenaran, menjungjung akhlak mulia, toleran, egaliter, bersahabat, pemaaf 

dan menggembirakan.13

Didalam pendidikan Islam, tentu guru juga memiliki peran penting dalam 

mendidik dan menjadikan peserta didik sebagai Ihsan kamil. Menurut MI 

Soeleman, tugas guru adalah terkait dengan peran guru sebagai pengajar, 

dimana ia menyajikan dan menyampaikan ajaran tertentu kepada siswanya. 

Sebagai pengajar guru mempunyai peran antara lain :

1. Penyampai atau penyaji bahan pelajaran

2. Pemilih dan penyaring bahan pelajaran

3. Pemahaman landasan dan tujuan pendidikan

4. Pengolah bahan pelajaran

5. Ahli metodologi pengajaran

6. Teladan bagi siswanya, evaluator serta memberi dorongan atau 

motivator.14

Selain itu guru juga memiliki peran tidak langsung, yaitu :

1. Sebagai pengasih anak dan membina hubungan Insani

2. Penterjemah nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari

3. Pemimpin kelompok dan pembimbing angkatan muda

                                                          
13 Ibid, h.168 
14 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Raja Grafindo 

2013),h.43 
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4. Ahli bimbingan dan penyuluh

5. Penegak disiplin dan yang hidup berdisiplin

6. Ahli dalam ilmu pengetahuan dan kejiwaan

7. Menguasai keterampilan setiap bidang studi dan ahli dokumentasi. 

Selain berbagai peran diatas yang telah dikemukakan oleh MI Soelaeman 

pada dasarnya peran guru yang utama khususnya guru Pendidikan Agama Islam 

adalah bagaimana ia mampu memasukkan asfek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dalam setiap proses pembelajaran. Disamping itu, peran guru 

Pendidikan Agama Islam yang utama adalah membentuk akhlak yang mulia 

dalam diri setiap peserta didik, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 15

Guru merupakan profesi yang mulia dan sesuai dengan fitrah seorang 

wanita, karier yang ideal untuk seorang wanita ialah menjadi seorang pendidik, 

menjadi seorang guru tidak menghabiskan waktu diluar rumah dan juga tidak 

banyak bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram, dan dapat meminimalisir 

kejahatan yang banyak terjadi pada wanita. Dengan menjadi seorang pendidik, 

wanita tidak mengabaikan tugas pokonya sebagai seorang ibu dan sebagai 

seorang istri. Jadi memilih karier sebagai seorang guru adalah karier yang ideal 

menurut pendidikan Islam karena sejalan dengan tujuan dari pendidikan Islam 

yang ingin menciptakan manusia yang ulil albab, maka seorang guru yang 

                                                          
15 Ibid, h.47
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kompeten dan berakhlak diyakini akan dapat melahirkan generasi-generasi baru 

yang dapat mewujudkan tujuan dari Pendidikan Islam.

2. Bidang Kesehatan 

Didalam Islam kesehatan sangat dijunjung tinggi, baik kesehatan fisik 

dan mental, maupun kesehatan lingkungan. Islam sangat menghargai tugas 

kesehatan, karena ini tugas yang mulia sebab petugas kesehatan menolong 

sesama manusia yang menderita. Kita semua pasti mengenal sosok Ibnu Sina 

seorang dokter populer hingga saat ini.

Bidang kesehatan menjadi bidang yang ideal dimasuki oleh wanita 

muslimah mengingat bahwa pada masa Rasulullah Swt, seorang sahabat 

wanita bernama Ummu Athiyah yang ikut serta bersama Rasul dalam perang, 

dan ia bertugas untuk mengobati para pasukan yang terluka. Di bidang 

kesehatan inilah seorang wanita muslim dapat berkarier menjadi seorang 

dokter, bidan atau perawat.

Dalam sebuah Jurnal yang diterbitkan oleh dr. Titik Kuntari, Mph 

beliau mengungkap “profil seorang dokter muslim”. Beliau mengatakan 

seorang dokter muslim harus mempresentasitakan akhlakul karimah, harus 

jujur, dan seorang dokter muslim harus menyandarkan semua ikhtiarnya 

kepada Allah Swt dalam membantu pasien.
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Seperti Firman Allah Swt :

ِ ِمن َولِىٍّ َوَال  َّ ن ُدونِ ٱ ِت َوٱْألَْرِض َوَما لَُكم مِّ َوٰ َمٰ َ لَھُۥ ُمْلُك ٱلسَّ َّ أَ لَْم تَْعلَْم أَنَّ ٱ
نَِصیرٍ 

Artinya : Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi 

adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah 

seorang pelindung maupun seorang penolong. (Qs. Al-

Baqarah (2) : 107)

Pendidikan Islam sangat menjungjung tinggi akhlakul karimah pada 

setiap muslim, bahkan itu merupakan tujuan dari pendidikan Islam. Bila 

wanita menjadi seorang dokter hendaklah ia memperhatikan akhlaknya 

sebagai seorang muslim, wanita yang menjadi dokterpun harus 

memperhatikan syarat-syaratnya, salah satunya adalah menutupi aurat. Karena 

bagaimanapun wanita memang diwajibkan menutup auratnya.

Diantara bidang kesehatan yang dimasuki oleh wanita, ia juga bisa 

memilih karier sebagai seorang bidan, mengingat bahwa bidan adalah 

seseorang yang telah menyelesaikan (lulus) program pendidikan kebidanan 

yang diakui secara resmi oleh negaranya serta berdasarkan kompetensi praktik 

kebidanan dasar yang dikeluarkan ICM dan kerangka kerja dari standar global 

ICM untuk pendidikan kebidanan, telah memenuhi kualifikasi yang 

dipersyaratkan untuk didaftarkan (register) dan/atau memiliki izin yang sah 

(lisensi) untuk melakukan praktik kebidanan, dan menggunakan gelar/hak 
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sebutan sebagai “bidan”, serta mampu menunjukkan kompetensinya di dalam 

praktik kebidanan16

Bidan mempunyai tugas menolong kaum wanita lainnya untuk 

melahirkan, dan memilih menjadi seorang perawatpun dirasa cocok untuk 

dijalankan oleh seorang wanita. Pendapat yang mengatakan bahwa wanita 

cocok bekerja dibidang kesehatan menurut penulis sangat tepat. Memanglah 

benar bahwa kedua karier tersebut adalah karier yang ideal untuk dimasuki 

oleh wanita.

Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh ulama mesir yaitu Yusuf 

Qadrawi, bahwa sebaik-baik profesi yang dijalani oleh seseorang wanita adalah 

menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang dokter. Hal ini didukung juga oleh 

Abdul Mun’im Ibrahim, bidang yang sebainya dimasuki oleh kaum wanita adalah 

bidang ilmu pendidikan dan bidang kesehatan. Hal ini bertujuan agar lulusan bidang 

ilmu pendidikan mampu memberikan pelajaran-pelajaran yang biasa diberikan 

kepada anak perempuan disekolah, sedangkan lulusan bidang ilmu kesehatan 

berperan untuk memberikan layanan kesehatan dan pengobatan kepada kaum 

perempuan.17

                                                          
16 Wikipedia Indonesia, “Definisi Bidan” (On-line), tersedia di : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bidan,(13oktober 2017)
17 Abdul Mun’im Ibrahim, Op cit, h.403
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Namun wanita juga bisa memilih karier yang lain selain dari dua bidang 

tersebut. Wanita yang memiliki keterampilan seperti memasak, menjahit bisa 

mengembangkan bakatnya dan memiliki usaha sendiri dengan bakatnya tersebut. 

Bahkan jika bakatnya sukses maka akan lahirlah peluang-peluang usaha baru yang 

dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Dengan demikian wanita dapat berwirausaha, seperti yang dilakukan oleh 

Khadijah, istri Rasulullah Saw, beliau merupakan contoh wanita yang sukses dalam 

menjalankan usahanya. Ia pandai mengembangkan usahanya dan pandai melihat 

peluang. 

Contoh lain pun dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam 

Bukhori hadis dari Sakal bin Sa’ad bahwa pernah datang seorang sahabat wanita 

menemui Nabi Saw sambil membawa berupa kain tenun seraya berkata :

“Wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah menenun kain ini dengan 

tanganku sendiri. Untuk itu perkenankanlah aku memberikan pada 

Rasulullah”. Lalu Rasulullah menerimanya dan tidak lama kemudian beliau 

didapati memakai kain tersebut untuk sarung beliau” (HR Bukhori)

Pada tahun 2017, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri 

dalam Rakernas IPEMI 2017 mengungkapkan perempuan wirausaha di Indonesia 

meningkat dari 14,3 juta orang menjadi 16,3 juta ditahun ini. Hanif mencatat, 
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partisipasi wanita bekerja di sektor formal maupun informal juga mengalami 

kenaikan dari 48,87 % menjadi 55,04% pada tahun 2016.18

Dari data tersebut sangat jelas bahwa wanita juga bisa melakukan wirausaha 

seperti yang dilakukan Khadijah pada masa Rasulullah Saw, yang terpenting karier 

yang dipilih seorang wanita muslim haruslah sesuai syarat-syarat yang disebutkan 

diatas. Tidak ada salah dalam Islam jika wanita lebih diutamakan dalam pekerjaan 

yang menjadi kewajiban mereka, dan laki-laki lebih diutamakan dalam kewajiban 

pekerjaan mereka ini justru yang benar. 

Ini merupakan adil bagi wanita dan laki-laki . Dan semaju-majunya seorang 

wanita, hendaklah seorang wanita membuat rumah tangganya sebuah karier yang 

sukses juga sekiranya ia memutuskan untuk berumah tangga. Kesejahteraan batin 

bangsa pula banyak ditentukan oleh kesejahteraan keluarga-keluarga didalamnya.

                                                          
18 Metro News, “Jumlah Perempuan Wirausaha Meningkat” (On-line), tersedia di : 

http://m.metrotvnews.com/ekonomi/makro.html (29 Juli 2017)
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dalam bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut :

1. Tokoh-tokoh pendidikan Islam seperti Sayyid Qutb, Buya Hamka, dan ormas 

keagamaan Muhammadiyah dan Nu yang memperbolehkan wanita berkarier,

karena menurut Sayyid Qutb dan Buya hamka memandang Hak-hak antara 

pria dan wanita sama saja dalam hal bekerja, namun beban tanggung jawab 

mencari nafkah dibebankan kepada seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam 

keluarga. Dan juga ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU yang 

ikut memperjuangkan hak-hak kaum wanita, dengan mendirikan ormas seperti 

Aisyiyah dan Fatayat NU yang memiliki tujuan untuk mengubah pandangan 

masyarakat terhadap kaum wanita. Wanita memiliki hak yang sama dengan 

pria dalam hal bekerja dan Islam melarang umatnya bermalas-malasan dan 

tidak membiarkan wanita terkurung didalam rumah tanpa melakukan kegiatan 

yang bermanfaat dalam masyarakat. Kerja yang diwajibkan dan dianjurkan 

Islam adalah kerja yang saleh (amal shaleh), yang baik dan produktif serta 

membawa manfaat bukan hanya sembarang bekerja karena tujuan pendidikan 

Islam adalah untuk menciptakan sosok ulil albab, yaitu manusia paripurna 

yang beriman, berilmu dan beramal sholeh sesuai dengan tuntutan ajaran 



87

agama Islam. Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam hal 

menuntut ilmu dan beramal shaleh, jika wanita secara produktif bekerja sesuai 

dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh ajaran agama Islam dengan tujuan 

membantu ekonomi keluarga atau meyalurkan ilmu yang dimilikinya, dan 

bermanfaat bagi orang lain, serta tidak melupakan tugasnya sebagai seorang 

istri dan seorang ibu. Maka sungguh wanita ini dapat disebut sebagai manusia 

paripurna yang akan mewujudkan tujuan dari pendidikan Islam.

2. Pekerjaan yang cocok menurut Islam ialah pekerjaan di bidang Pendidikan 

dan dibidang Kesehatan, karena seorang wanita memiliki sifat lemah lembut 

dan memiliki kesabaran yang lebih dari pria yang diberikan kepada Allah 

SWT kepada setiap wanita, yang membuat dirinya cocok jika memilih 

berkarier sebagai pendidik. Namun pendidikan Islam tidak melarang wanita 

bekerja selain dari pada menjadi seorang Pendidik, pekerjaan untuk wanita 

haruslah sesuai fitrah wanita itu sendiri, ada beberapa bidang yang cocok 

untuk wanita, seperti di bidang kesehatan bidan atau perawat, seperti hal nya 

para shabihah pada masa Rasulullah, banyak dari muslimah yang ikut 

membantu pengobatan kepada pasukan-pasukan yang terluka. Selain itu 

wanita juga cocok untuk menjadi sebagai seorang Pengusaha, seperti yang 

terjadi di masa sekarang banyak wanita yang memilih berbisnis dengan 

menggunakan keterampilan yang dimilikinya, ada yang menjadi Desainer 

karena memiliki keterampilan menggambar dan menjahit pakaian, dan ada 

juga wanita yang berbisnis kuliner seperti membuka rumah makan atau toko 
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kue karena memiliki keterampilan memasak seperti yang dicontohkan istri 

dari Rasulullah Saw, yaitu Siti Khadijah yang juga merupakan seorang 

pengusaha yang sukses.

B. Saran

1. Sebaiknya seorang wanita berkarier sesuai fitrah yang diberikan Allah 

SWT dan tidak mengabaikan tugasnya sebagai seorang istri atau seorang 

ibu, karena seorang ibu juga harus mendidik dan mengasuh anak mereka 

sendiri, serta memberikan kasih sayang dan perhatian, serta melayani 

suaminya.

2. Pekerjaan yang cocok bagi seorang wanita muslimah yaitu sebagai guru 

dan ada bidang lainnya seperti dokter, bidan, perawat serta pengusaha. 

Karena pekerjaan tersebut tidak banyak menghabiskan waktu, sehingga 

muslimah masih bisa memiliki waktu luang untuk mengurus rumah 

tangganya, mengurus suami serta mendidik anak-anaknya.

3. Mengingat wanita diperbolehkan untuk bekerja menekuni profesi dalam 

keahliannya, dengan catatan wanita bekerja dapat memelihara norma-

norma agama, dan susila, serta dapat memenuhi syarat-syarat wanita 

dalam berkarier.

4. Dan semaju-majunya seorang wanita, hendaklah ia membuat rumah 

tangganya sebagai sebuah karier yang sukses juga sekiranya ia 

memutuskan untuk berumah tangga. Kesejahteraan batin bangsa pula 

banyak ditentukan oleh kesejahteraan keluarga-keluarga didalamnya.
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