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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan alam semesta dan isinya dalam keadaan yang

seimbang dan berpasang-pasangan ada langit dan bumi ada pria dan wanita dan

ada siang dan malam dan seterusnya.

Mengenai manusia ketentuan berpasangan itu dapat di lihat dalam jenis pria

dan wanita. Dalam Al-Qur’an di jelaskan bahwa manusia (pria) secara naluriyah

sangat menyukai lawan jenisnya (wanita) disamping mempunyai keinginan

terhadap anak-anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lainnya, berdasarkan hal

tersebut, agama Islam memberikan jalan yang terbaik dengan menetapkan

perkawinan sebagai salah satu ketentuan bagi terjadinya “perhubungan “antara

manusia yang berlainan jenis tersebut.

Segala sesuatu yang di syari’atkan Islam mempunyai tujuan, sekurang-

kurangnya mempunyai hikmah tertentu, tak terkecuali perkawinan. Tujuan di

sayari’atkannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia

berdasarkan ajaran agama dan merupakan salah satu usaha untuk memperbanyak

keturunan demi kelangsungan hidup manusia.1

Dalam mencapai tujuan perkawinan tersebut tidak terlepas dari peranan serta

tanggug  jawab suami istri sebagai pelaksanaan perkawinan. Dalam membina

1 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, ( Jakarta : Akdemika Presindo, 1992)
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rumah tangga di samping suami, istri mempunyai peranan yang sangat penting

dalam mengatur rumah tangganya, karena istri yang mempunyai banyak waktu di

rumah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga dalam kedudukannya sebagai

ibu rumah tangga, ia berkewajiban mengurus dan mendidik anak-anaknya sebagai

generasi penerus.2

Namun demikian tidak jarang terjadi, bahwa tujuan yang mulia tersebut

tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena salah satu pihak atau kedua belah

pihak tidak lagi memainkan peranan dalam keluarga, karena kesibukan oleh

urusannya masing-masing.3

Suatu kenyataan pada zaman sekarang ini banyak wanita yang tidak lagi

menyibukkan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sebagian

kewajibannya yang terkesan menoton dan terkadang membuat jenuh serta

menimbulkan kebosanan-kebosanan yang terkadang membuat wanita ingin

mencari sesuatu yang baru dalam hidupnya. Maka sejalan dengan kemajuan

teknologi dan industri serta pendidikan yang tidak lagi dipermasalahkan

keberadaan kaum wanita, telah menghasilkan tipe-tipe wanita yang sibuk dengan

karirnya di luar rumah. Mereka hanya beberapa jam saja di rumah sambil mencoba

mengurus rumah tangganya pada malam hari dan menjelang berangkat ke kantor,

rumah bagi mereka hanyalah tak lebih sebagai tempat peristirahatan saja.

2 Tholib, Muhammad, Solusi Islam Terhadap Delima Wanita Karir (Yogyakarta wihdah
pres,1999)

3 Ibid. Hlm 16.
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Terlepas dari apa yang sebenarnya yang memotivasi mereka untuk

memasuki dunia karir karena tuntutan ekonomi untuk membantu suami mencari

nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun apapun motivasinya mereka

untuk memasuki dunia karir, sedikit banyak akan membawa pengaruh dalam

kehidupan  rumah tangganya, terutama menyangkut fungsinya mereka dalam

rumah tangga.

Mereka yang berkarir di luar rumah dengan banyak menyita waktu yang

berakibat kurangnya perhatian mereka terhadap peran serta serta tanggung jawab

dalam rumah tangganya.4

Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan istri dengan

menempatkannya sebagai istri bagi suami, ibu bagi anak-anak dan anggota

masyarakat. Secara kuantitatif  istri adalah separuh dari masyarakat dunia.

Dan rasa hormat terhadap wanita yang diqiyaskan dengan larangan bagi istri

Rasulullah Saw keluar rumah sebagaimana firman Allah :

4 Ibid. Hlm.17
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 Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan
bertingkah laku seperti orang-orang  jahiliyah dahulu’ (QS. Al- Ahzab:33).5

Islam tidak melarang wanita (istri) berkarir diluar rumah bila memenuhi dua

persyaratan yang telah ditetapkan oleh syari’at agama yaitu pekerjaannya itu

dalam keadaan hajat (darurat). Pekerjaan masih dalam kerangka yang telah di

syari’atkan oleh agama sesuai dengan kodrat kewanitaan, seperti menimbulkan

fitnah, ikhtilat, kholwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dengan kata lain

istri boleh berkarir berdasarkan atas izin suami dan tidak mengganggu

kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan sesuatu yang berdampak negatif bagi

agama, dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungannya.

Dalam era modernisasi dan globalisasi sekarang ini, telah terjadi pergeseran

kedudukan istri dalam berbagai aspek kehidupan, kegiatan wanita dalam berbagai

aspek memupuskan anggapan klasik terutama pada masyarakat bahwa istri hanya

berperan sebagai ibu rumah tangga. Tetapi istri juga mempunyai peran yang

sentral dalam keluarga dan masyarakat, oleh sebab itu istri yang ingin berkarir di

5 Depag RI. Hlm.672
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luar rumah hendaknya melakukan kesepakatan dengan suami, antara suami istri

harus ada saling mempercayai sebagai landasan berumah tangga.6

Terutama bagi mereka yang bekerja di kantor-kantor, perusahaan

perusahaan, yang mempunyai jam kerja yang lebih panjang atau yang lebih banyak

dari yang lainnya, sehingga menuntut mereka untuk lebih banyak berkonsentrasi

pada pekerjaannya dibandingkan dengan tanggung jawabnya keluarga.

Timbulnya konsep istri karir ini, merupakan salah satu akibat adanya

gerakan feminisme dari barat, yang menuntut adanya persamaan hak dan

kedudukan antara kaum pria dan wanita, gerakan ini timbul sebagai salah suatu

reaksi atas atas ketidakadilan terhadap adanya perbedaan gender..7

Berbicara masalah hak dan kedudukan seorang istri, sebenarnya agama

Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang

terhormat kepada wanita yang jauh sebelum lahir gerakan feminisme. Karena

salah satu prinsip dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia baik pria

atau wanita. Perbedaan ini yang perlu digaris bawahi dan yang kemudian

meniggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan

ketaqwaan kepada Allah Swt.

Al- Ghozali menulis dalam bukunya “Al-Islam Wa At-Thaqat Al- Mu attala

sebagai mana di kutib oleh Quraish Shihab”

6 Sayyid Muhammad Husain fadhuallah, Dunya Al- Mar’ah, ( Jakarta : PT. Lentera
Basritama, 1997) Hlm. 127

7 Fakih, Mansour, Analisis Gender Dan Trasformasi Sosial,  (Yogyakarta : Pustaka
pelajar,2001), Hlm.71
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“kalau kita mengembalikan pandangan  kemasa sebelum seribu tahun yang lalu,
maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang
materi dan sosial yang tidak di kenal oleh perempuan-perempuan di lima benua.
Keadaan mereka waktu itu lebih baik di bandingkan dengan perempuan-
perempuan barat dewasa ini. Asal saja kebebasan dalam berpakaian serta
pergaulan tidak di jadikan bahan perbandingan.8

Islam memberikan hak yang sama antara pria dan wanita baik dalam

berpolitik, belajar, bekerja, dan membenarkan wanita yang beraktifitas dalam

lingkungan sosial budaya lainnya, di dalam maupun diluar rumah, baik secara

mandiri maupun secara bersamaan, dengan lembaga pemerintah atau swasta.

Selama pekerjaan itu tidak keluar dari kodrat kewanitaan dan dilakukan dalam

keadaan yang terhormat, sopan, serta selam bisa menjaga agama, serta dapat

menghindari dampak-dampak negatif karirnya ataupun lingkungannya.9

Gerakan feminisme yang menuntut adanya persamaan hak dan kedudukan

antara pria dan wanita, diyakini mampu mendobrak semua yang dianggap sebagai

penghalang bagi kaum wanita untuk bersejajar dan bersaing dengan kaum pria.

Gencarnya faham-faham feminisme yang dipublikasikan baik secara terang-

terangan maupun secara tersembunyi, turut serta mempengaruhi  dunia timur,

disadari atau tidak wanita di dunia timur yang memimiliki perbedaan realita

dengan wanita dunia barat ikut serta terkena imbas dari dunia ini.10

8 Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran, (Bandung :Mizan,1999) Hlm.72
9 Murtadha,Muthahari,Hak-hak Wanita Dalam Islam. (Jakarta : PT. Lentera Bristama 1999)

Hlm.27
10 Muhammad Ali-Albar, Wanita Karir Dalam Timbangan Islam Kodrat

Kewanitaan,emansipasi,dan pelecehan seksual,(Jakarta :Pustaka Azam,2000)Hlm.72
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Slogan emansipasi wanita telah melahirkan tipe-tipe wanita sibuk (karir)

dalam mencari nafkah hidup sebagai sumber ekonomi keluarga, wanita mampu

bersaing dengan suaminya sendiri. Kemampuan dibidang ini terkadang sebagian

mereka memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan kaum

pria. Akibatnya anak-anak yang menjadi korban, mereka sering tidak mendapatkan

perhatian perhatian yang khusus, semuanya diserahkan pembantu dan

dipercanyakan kepada besarnya uang yang  diberikan kepada anak-anak agar

mereka merasa lebih tenang, mereka bekerja sangat serius dan tekun di kantor,

mereka pulang hanya untuk istirahat sebentar saja dan melaksanakan

kewajibannya sebagai istri dalam melayani suami semata-mata hanya untuk

kebutuhan seksual saja.11

Pada kenyataannya wanita karir sebagimana fenomena sosial banyak yang

menimbulkan polemik bukan hanya dalam konsepnya tetapi polemik pada

kenyataannya. Wanita karir potensial untuk menimbulkan konflik status.  Sebagai

ibu rumah tangga (peran) dan sebagai istri karir (peran publik).12

Berdasarkan hal ini di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat menjadi

sebuah judul skripsi “PROBLEMATIKA ISTRI KARIR DALAM

PELAKSANAAN TUGAS RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF

ISLAM (Studi Kasus di Kalangan Dosen Universitas Muhammadiyah Malang).

11 Sayyid Muhammad Faduhullah. Loc.Cit Hlm.72
12 Ibid.Hlm.45
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberi batasan-batasan

pembahasan ini tidak melebar terlalalu luas yang akibatnya maksud dari

pembahasan ini tidak tercapai dan batasan-batasan tersebut terumus dalam

rumusan sebagai berikut

1) Apakah problem yang ditimbulkan oleh istri karir?

2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap problematika istri berkarir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai

berikut :

1) Untuk megetahui problem yang ditimbulkan oleh istri karir.

2) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap problematika istri berkarir.

D. Manfaat  Penelitian

1) Secara Praktis

Diharapkan dapat di jadikan sumbangan pemikiran memperkaya khazanah ilmu

pengetahuaan agama khususnya bagi para istri yang berkarir dan masyarakat

yang membutuhkan.

2) Secara Teoritis

Skripsi ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan acuan bagi kajian-kajian

tentang istri karir pada zaman sekarang ini.

E. Definisi Oprasional
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Sesuai judul yang penulis angkat yaitu “ PROBLEMATIKA ISTRI

KARIR DALAM PELAKSANAAN TUGAS RUMAH TANGGA MENURUT

PERSPEKTIF ISLAM” (Studi Kasus di Kalangan Dosen Universitas

Muhammadiyah Malang).

Problematika : kendala belum dapat di pecahkan.13

Istri   : Wanita yang telah menikah atau bersuami secara sah.14

Karir  : Pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan pekerjaan

      yang memberikan harapan untuk maju.15

     ( Dalam hal ini penulis terbatas pada pembasan karir tenaga

      pengajar/dosen).

Pelaksanaan : Pelaksanaan perihal (perbuatan, usaha, dsb)16

Tugas  : Sesuatu yang wajib menanggung segala sesuatu.17

Rumah Tangga : Sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam

      rumah. Sesuatu yang berkenaan dengan keluarga.18

Perspektif  : Pandangan Jauh, pandangan kearah depan mengamati secara

     teliti , maksudnya adalah melihat suatu masalah.19

Islam   : Ajaran yang diajarkan nabi Muhammad (Qur’an  Hadist) 20

13 W.J.S Pouer wadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1986
Hlm. 1026

14 Ibid, 390
15 Ibid, Hlm. 477
16 Ibid, Hlm.376
17 Ibid, Hlm. 1076
18 Ibid, Hlm. 851
19 Imran Y.S. Chicago, Kamus Lengkap Bahasa Inndonesia, ( Bandung : Pustaka Setia 1997)

Hlm. 455.
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F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun model penelitian ini yang penulis gunakan adalah penelitian

lapangan (field research) yang bersifat kualitatif, yang mana penelitiannya

menghasilkan data diskriptif baik berupa data tertulis ataupun lisan dari

responden21, yaitu meliputi masalah tentang problematika istri yang berkarir.

1. Sumber Data

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka data

yang dihimpun atau dikumpulkan adalah :

a) Data Primer

Ialah sumber data yang diperoleh dari proses penelitian, dan adapun  sumber

data dalam penelitian ini adalah para istri karir (sebagai responden)22 yaitu tenaga

pengajar (dosen), yang berlokasi di Universitas Muhammadiyah Malang, besar

sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 yang terdiri dari suami atau istri karir.

Hal ini didasarkan pada pendapat Suharsimi Arikuto, mengemukakan “apabila

subyek kurang dari 100 responden maka sebaiknya diambil semua sehinngga

penelitian ini dinamakan penelitian sampel23, selanjutnya apabila jumlah

responden lebih dari seratus 100 maka sebaiknya diambil 10%-15% atau 20%-

25%.23

20 Ibid, Hlm.798
21 Lexy J Meolong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Rosda Karya,1997)

Hlm.1076
22 Suharsimi, Arikunto, prosedur penelitian ( Bandung :  PT. Rineka Cipta,1990) Hlm.3
23 Ibid.Hlm.115
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b) Data Sekunder

Ialah data yang di ambil dari berbagai kajian  kepustakaan yang berkaitan

dengan latar belakang permasalahan yang diangkat atau  beberapa litelatur buku

yang berhubungan dengan judul penelitian.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan dua cara yaitu

data lapangan dan data kepusatakaan :

a. Data lapangan yaitu pencarian data yang dilakukan dengan cara langsung

menemui responden.24 Adapun dalam pengumpulan data lapangan penulis

menggunakan teknik wawancara yaitu bentuk komunikasi antara dua orang,

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang

lainnya dengan mengajukan pertayaan-pertayaan berdasarkan tujuan

tertentu.25

b. Data kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan

mengkaji  dari  buku-buku litelatur  serta sumber lainnya yang ada kaitannya

dengan karya tulis ini.

2. Teknik Analisa Data.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data

tersebut mampu menjawab persoalan-persoalan di atas, oleh karena itu dalam

24 Ibid. Hlm.120
25 Lexy  J  Moelong Hlm.180
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penelitian ini menggunakan penelitian lapangan maka metode yang penulis

gunakan adalah :

a) Induktif : Proses penguraian dari hal-hal yang bersifat Khusus (particular) ke

hal-hal yang bersifat umum (general)26 metode ini digunakan sebagai analisis

berdasarkan teori khusus yang pasti kebenarannya tentang istri yang berkarir.

b  ) Diskriptif : yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan

fakta, keadaan, variabel dan fenomena yang terjadi saat penilitian berlangsung

dan menyajikan apa adanya27. Metode ini digunakan sebagai metode analisis

dengan cara menelaah data tentang istri karir, baik data primer maupun

sekunder.

3. Teknik Pendekatan

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data

tersebut sehinnga mampu menjawab persoalan-persoalan di atas, oleh karena itu

dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka metode yang penulis

gunakan adalah :

a) Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada ketentuan-

ketentuan yang berlaku.

b) Pendekatan Fenomologis yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada gejala-

gejala yang terjadi dalam masyarakat terhadap istri yang berkarir.

26 Winardi, Pengetahuan Metedologi Resech (Bandung : PT. Alumni,1982)
27 M Subana & Sudrajat, Dasar-DasarPenelitian Ilmiah  (Bandung PT. Pustaka Setia, 2001)

Hlm.180
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c) Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui  apa

problem istri yang berkarir.

G. Sistematika Penulisan

Agar  Penulisan skripsi ini terarah dan sistematis serta selalu berkaitan antara

pembahasan bab demi bab, masing-masing diuraikan lagi menjadi sub-sub bab,

serta disusun sedemikian rupa agar menjadi pemikiran yang tidak terputus dalam

memahami isinya. Maka ada baiknya penulis memaparkan sistematika sebagai

berikut : bagian muka terdiri dari lampiran halaman judul, lembar persetujuan,

halaman pengesahan,  kata Pengantar, Abtraksi dan daftar isi, selanjutnya

diteruskan oleh beberapa bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah,

rumusan masalah, hal ini penting sebab didalamnya termuat tentang kerangka

teoritis yang pada gilirannya akan menjadi stimulan bagi penulis untuk melakukan

kajian yang di maksud, dari latar belakang tersebut penulis merumuskan beberapa

permasalahan yang selanjutnya diformulisasikan menjadi pertanyaan yang

merupakan inti permasalahan dari kajian, dilanjutkan dengan tujuan penelitian hal

ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang di munculkan setelah

tercapai tujuan-tujuan penelitian ini, maka kegunaannya sangat diharapkan oleh

penulis untuk untuk menyatukan presepsi dengan pembaca maka dalam kajian ini

penulis mencantumkan defenisi operasional, selanjutnya agar memudahkan

penulisan  maka penulis menggunakan metedologi  penulisan  yang berbentuk
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metode-metode penelitian ilmiah dengan langkah-langkah tertentu mulai dari

pengumpulan data-data yang ada dan terakhir adalah sistematika penulisan sebagai

gambaran global penulisan karya ilmiah ini.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan pembahasan tentang istri karir dan tugas rumah tangga

yang meliputi meliputi pengertian istri karir, latar belakang istri berkarir tugas

peran dan tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga dan pandangan  islam

tentang hak dan kewajiban suami istri .

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dijadikan

rujukan dalam usaha  pencarian jawaban terhadap rumusan masalah dalam bab

sebelumnya yang meliputi, apakah problem yang di timbulkan oleh istri karir, dan

tinjauan hukum islam terhadap problematika istri berkarir dan dilanjutkan diskusi

terhadap hasil penelitian.
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BAB IV. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang meliputi, kesimpulan saran-saran dan kata-kata.

Dalam bab inilah yang memberikan gambaran secara singkat dari seluruh skripsi

yang telah penulis susun.


