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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan dan kemajuan teknologi di era globalisasi saat ini telah
menjadikan informasi sangat penting, seiring dengan kehadiran

media

komunikasi terutama televisi yang dikenal dengan Audio Visual berpacu
dalam menyampaikan informasi dan pesan-pesan yang berhubungan dengan
segala aspek kehidupan manusia tidak terkecuali bidang ekonomi dan profesi.
Kemajuan teknologi dan budaya telah banyak mendukung kemajuan
bangsa dan masyarakat dunia khususnya maupun di Indonesia khususnya
bidang karir, yang menuntut semua golongan untuk ikut berperan dalam
semua aspek kehidupan baik di rumah tangga maupun dalam politik, dan
lembaga

pemerintahan.

Persamaan

tuntutan

dari

kalangan

gender

menunjukkan bahwa perempuan merasa memiliki persamaan hak dengan
laki-laki, sehingga banyak perempuan meniti karir sesuai dengan profesinya.
“Tuntutan gender disebabkan karena adanya perbedaan dan sempitnya
gerakan perempuan serta membatasinya pada bagian tertentu sesuai dengan
kodratnya sebagai perempuan, sehingga perempuan merasa bahwa pada
prinsipnya dalam kehidupan dunia untuk bekerja dan memimpin mempunyai
hak sebagaimana laki-laki”1 Perempuan pekerja juga merupakan sebagai
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dasar pembagian tanggung jawab yang bakatnya untuk bisa bekerja dengan
laki-laki, begitu juga untuk menjadi pemimpin”2
Perempuan sebagai ibu rumah tangga berhak meniti karirnya
berdasarkan profesionalisme yang dimiliki, namun seorang perempuan tidak
boleh melepaskan tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak-anak di
lingkungan keluarga terutama dalam pembinaan agama anak. Karena ayah
dan ibu adalah orang tua si anak sebagai pendidik utama dan pertama yang
bertanggung jawab terhadap perkembangan pisik maupun psikis.
Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa : “Anak adalah merupakan
amanat yang dipercayakan kepada ibu bapaknya, hatinya yang masih murni
itu merupakan permata yang amat berharga, sederhana dan bersih dari
ukiran apapun ia dapat menerima setiap ukiran yang digoreskan padanya
dan ia akan condong ke arah mana dia kita condongkan”.3
Berdasarkan kutipan di atas jelaslah bahwa anak dilahirkan dalam
keadaan bersih dan suci, maka kedua orang tuanyalah yang dapat menjadikan
anak, mewarnainya, mengarahkannya, membimbing dan mendidiknya ke arah
yang lebih baik. Dalam hubungan ini sama dengan Hadits Nabi yang
mengatakan bahwa :
Artinya :
“Tidaklah anak itu dilahirkan kecuali atas fitrahnya, maka ayah
ibunyalah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani atau Majusi”4
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Sesuai dengan hadits di atas maka dapat dipahami bahwa keberadaan
orang tua, pekerjaan maupun karir orang tua tidak bisa dilepaskan dari
tanggung jawabnya sebagai seorang guru dan pendidik bagi anak-anaknya di
lingkungan rumah tangga, oleh karena itu pekerjaan maupun karir orang tua
dapat mempengaruhi terhadap pendidikan anak dalam keluarga.
Sering sekali kesibukan orang tua karena karirnya melalaikan tugasnya
terhadap pendidikan dan pembinaan anaknya di lingkungan keluarga, hal ini
disebabkan karena waktu yang tidak dimiliki oleh kedua orang tuanya untuk
memperhatikan dan mendidik anaknya, sehingga tidak sedikit diantara orang
tua yang sibuk dengan karirnya menitipkan pendidikan anak kepada orang
lain, guru ngaji, dan lembaga pendidikan.
Nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami tidaklah
sepenuhnya di laksanakan oleh suami. Di Dusun Ringin Desa Payaman
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan terdapat beberapa istri yang ikut
serta dalam mencari nafkah, padahal suami masih hidup. Di dusun dan di
desa lain masih banyak sekali para istri-istri yang ikut bekerja menjadi
seorang TKW untuk mencari nafkah, terkadang banyak sekali para istri
tersebut memandang sebelah mata mengenai pendidikan anak, sehingga
banyak sekali anak-anak putus sekolah gara-gara tiada kasih sayang dan
perhatian dari orang tua yang akhirnya menyebabkan anak-anak nakal, sering
minum-minuman keras, ugal-ugal-ugalan di jalan dan berjudi.5
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Istri yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga, menyelenggarakan
dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
Kini ikut-ikutan bertanggung jawab dalam masalah ekonomi. Istri yang
seharusnya menjadi ibu rumah tangga, menyelenggarakan dan mengatur
keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, kini ikut
bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi keluarga.
Hal ini menjadikan istri memiliki peran ganda di dalam keluarga.
Fenomena peran ganda ini terjadi dalam beberapa keluarga di dusun ringin,
desa payaman, kecamatan solokuro, kabupaten lamongan. ada 8 ( delapan )
istri yang bekerja menjadi TKW ( tenaga kerja wanita ) yang bertahun-tahun
bekerja di luar negri sehingga perannya sebagai ibu rumah tangga tergantikan
oleh saudara maupun keluarga di rumah. Hal ini menjadikan istri berperan
ganda. Istri tetap berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pencari
nafkah sehingga istri lalai dengan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga.6
Dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan hanya kebutuhan
finansial saja yang harus di penuhi akan tetapi kebutuhan spiritual juga harus
di penuhi. Kebutuhan spiritual tersebut dapat dipenuhi melalui didikan orang
tua karena orang tua adalah panutan bagi anak-anaknya. Tanggung jawab
orang tua terhadap anaknya adalah memelihara dan mendidik anak-anak
mereka sebaik-baiknya.7 Orang tua yang mengasuh, memelihara dan
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mendidik anak-anak yang paling utama adalah seorang ibu. Ibu adalah
sekolah utama dan pertama serta sebagai teladan bagi anak-anaknya.8
Peralihan atau pergeseran istri sebagai pencari nafkah yang seharusnya
di perankan oleh seorang suami, maka dapat mempengaruhi kehidupan dalam
rumah tangga dan hal ini terjadi di dusun ringin desa payamn kecamatan
solokuro kabupaten lamongan tersebut. posisi istri sebagai pencari nafkah
yang di maksud dalam penelitian ini bahwa ketika istri yang memenuhi
kebutuhan keluarga, istri bekerja melebihi kerja suami, waktu suami untuk
keluarga lebih banyak dari pada istri.
Istri sebagai pencari nafkah keluarga yang terjadi Di Dusun Ringin,
Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan tersebut.
Kesibukan ibu rumah tangga di dusun ringin, desa payaman, kecamatan
solokuro, kabupaten lamongan tidak mengurangi perhatian mereka terhadap
pendidikan anak, namun dengan segala keterbatasan yang dimiliki tentunya
berpengaruh terhadap pendidikan anak. Oleh karena itu dalam kesempatan
penelitian ini penulis ingin meneliti sampai sejauhmana kesibukan ibu rumah
tangga yang ada di dusun ringin, desa payaman, kecamatan solokuro,
kabupaten lamongan sebagai perempuan pekerja, dan sejauhmana pengaruh
yang ditimbulkan terhadap pendidikan anak mereka.9

8

Ummi Maya, Kekuatan Doa Ibu, (Jakarta: Belanor Media Grup,2012)10
9 Hasil Dari Observasi Penulis Di Dusun Ringin, Kecamatan Solokuro, Kabupaten
Lamongan. Tanggal 23 April 2015.

6

Berdasarkan permasalahan di atas, menjadi daya tarik bagi penulis
untuk melakukan penelitian yang berjudul: Pengaruh Istri Bekerja di Luar
Negeri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. (Study Kasus Tkw Di
Dusun

Ringin

Desa

Payaman

Kecamatan

Solokuro

Kabupaten

Lamongan).

B. Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan rumusan pemikiran di atas maka dapat lah di
rumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi obyek kajian dalam
pembahasan dalam skripsi ini, di antaranya sebagai berikut :
1. Bagaimana konsep bekerja bagi istri dalam islam ?
2. Bagaimana latar belakang (motivasi) istri bekerja di Dusun Ringin
Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ?
3. Bagaimana pengaruh istri yang bekerja dalam mewujudkan keluarga
sakinah

di Dusun Ringin Desa Payaman Kecamatan Solokuro

Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah di atas, maka dapat di ketahui tujuan penulis
melakukan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui konsep bekerja bagi istri dalam islam.
2. Untuk mengetahui motivasi istri ikut bekerja. di Dusun Ringin Desa
Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
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3. Untuk mengetahui pengaruh istri yang bekerja dalam mewujudkan
keluarga sakinah di Dusun Ringin Desa Payaman Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang di harapkan oleh penulis dengan adanya
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Secara teoritis, penelitian ini di jadikan sebagai sumbangan pemikiran
penulis dalam rangka menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan
tentang hukum islam khususnya mengenai pembentukan keluarga
sakinah.
2. Semoga dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada
semua muslim agar berhati-hati terhadap pengaruh dari bangsa barat
atas kegigihannya untuk menghancurkan islam melalui perang
pemikiran (al-ghazwu al-fikr). Selain itu, bagi penulis, penelitian ini
adalah sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana
hukum kekeluargaan di Fakultas Agama Islam Prodi Ahwal Al
Syakhsyiyah Universitas Muhammadiyah Surabaya.

E. Kajian Pustaka
Dalam telaah pustaka ini penyusun mendeskripsikan dan menjelaskan
hasil penelitian yang ada relevansinya dengan obyek kajian pembahasan,
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tidak sedikit yang membahas keluarga sakinah dan wanita karir, adapun
penelitian yang pernah di teliti adalah sebagai berikut:
Pertama, skripsi Heri Purwanto jurusan syariah Fakultas Syariah Dan
Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013
dengan judul Wanita Karir Dan Keluarga (Study Terhadap Para Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta). Menjelaskan mengenai
bentuk dan kiat-kiat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Yogyakarta periode 2004-2009 untuk membentuk sebuah keluarga yang
harmonis.10
Kedua, skripsi Wahyu Risyandi Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatra Utara tahun 2012 dengan
judul Peranan Wanita Karir Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak
Dalam Rumah Tangga Di Komplek Perhubungan Udara Padang Bulan,
menjelaskan mengenai pengaruh wanita karir dalam proses pendidikan anak
adalah boleh, asal tidak bertentangan dengan fitrahnya sebagai seorang
perempuan.11
Ketiga, skripsi Ziadtun Nikmah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 dengan judul Wanita Karir
Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Pandangan K.H. Husein Muhammad),
menjelaskan mengenai bagaimana wanita karir dalam persamaan gender dan
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pandangan K.H. Husein Muhammad tentang wanita karir dengan konteks
perkembangan masyarakat indonesia.12

F. Metode Penelitian
Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, metode merupakan cara
bertindak dalam upaya agar suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional,
terarah, obyektif dan tercapai hasil yang obtimal. Penelitian ini mengunakan
metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan,
maksudnya data yang di kumpulkan tidak berwujud angka, namun tertuang
dalam sebuah kata-kata.
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah
penelitian lapangan. Penulis langsung terjun ke daerah objek penelitian
yang di lakukan Di Dusun Ringin Kecamatan Solokuro Kabupaten
Lamongan.
Untuk itu seluruh pembahasan di konsentrasikan pada kajian
terhadap hasil penelitian lapangan. Dan penelitian ini juga bertujuan
untuk mencari informasi faktual yang ada, serta untuk mengidentifikasi
masalah-masalah atau mendapatkan justifikasi keadaan dan praktekpraktek yang sedang berlangsung di masyarakat.
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2. Lokasi dan waktu penelitian
Penelitian ini di lakukan Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan. Penelitian memilih Desa Payaman Kecamatan
Solokuro Kabupaten Lamongan sebagai bahan rujukan untuk observasi
karena adanya pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : pertama,
Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah
tempat tinggal peneliti, kedua, peneliti melihat banyaknya para istri
yang ikut bekerja menjadi TKW di luar negeri. Ketiga, tersedianya
data-data yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan yang
berkaitan dengan penelitian.
3. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan sosiologi yaitu suatu pendekatan dengan mengambarkan
keadaan masyarakat secara utuh, lengkap dengan struktur lapisan serta
gejala sosial yang saling berkaitan dengan yang lain.
4. Teknik pengumpulan data
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam
penelitian ini adalah:
a. Penelitian kepustakaan
Yaitu dengan membaca, memahami dan meninterprestasikan
buku-buku, dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan
pembahasan ini.
b. Interview (Wawancara)
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Wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini
adalah struktur interview (wawancara tersetruktur), dimana
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara
lengkap melalui pedoman wawancara.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap
para pasangan suami istri yang istrinya menjadi TKW di luar
negeri, di dusun ringin sana, para tokoh masyarakat, dan orang
tua pasangan suami istri yang bekerja.
c. Observasi (pengamatan)
Penelitian

melakukan

observasi

di

desa

payaman

kec.solokuro kab.lamongan. dalam observasi ini, peneliti hanya
membatasi pada Pengaruh Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam
Mewujudkan Keluarga Sakinah.
d. Dokumentasi
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengutip data
dokumen yang ada hubungannya dengan objek penelitian, seperti
dokumen-dokumen yang dianggap penting dan kaitannya dengan
objek yang diteliti.
5. Analisis data
Penulis mengunakan paradigma penelitian yang bersifat kualitatif
maka analisis penelitian yang dilakukan penulis dengan mengunakan
kerangka berfikir induktif. Penyusun menganalisis data berangkat dari
kasus-kasus khusus yang di teliti yaitu Pengaruh Istri Bekerja Dalam
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Pembentukan Keluarga Sakinah terhadap kehidupan rumah tangga Di
Dusun Ringin Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Kemudian
menganalisa dalam perspektif hukum islam dan di generalisasikan pada
suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan
Agar skripsi ini dapat menjadi satu kesatuan yang kronologis dan
sistematis, maka dalam pembahasannya penulis susun dalam sistematika
sebagai berikut :
Bab I Menjelaskan mengenai hal yang berhubungan dengan
pendahuluan, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kegunaan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab II Menjelaskan mengenai landasan teori yang meliputi: pengertian
istri bekerja, konsep bekerja bagi istri dalam Islam, pengertian keluarga
sakinah, dan konsep keluarga sakinah.
Bab III Menjelaskan tentang Hasil penelitian, yang meliputi: gambaran
umum daerah penelitian dan deskripsi istri bekerja dalam mewujudkan
keluarga sakinah.
Bab IV Menjelaskan tentang analisis hasil penelitian yang meliputi:
Analisis konsep bekerja bagi istri dalam Islam, Analisis latar belakang
(motivasi) istri bekerja Di Dusun Ringin Desa Payaman Kecamatan Solokuro

13

Kabupaten Lamongan, dan analisis Pengaruh Istri Yang Bekerja Di Luar
Negeri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.
Bab V Setelah semua permasalahan terjawab, penulis mengakhiri
penulisan sikripsi dengan penutup. Pada bab penutup berisi tentang
kesimpulan dan saran.

