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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Wanita Karier 

1. Definisi Wanita Karier secara Bahasa dan Istilah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” berarti 

perempuan dewasa. Sedangkan “karier” berarti wanita yang berkecimpung 

dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).
5
 Definisi wanita karier 

telah banyak dikemukakan dari berbagai diskusi maupun literatur, namun 

dalam hal ini peneliti akan mengambil beberapa saja. 

Menurut E. Sumaryono, wanita karier ialah sosok perempuan yang 

dengan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki mampu 

mengoptimalkan peran serta dan keterlibatannya, dan mempunyai 

kemampuan merealisasikan teori-teori ilmunya dalam ranah praktis 

dengan baik.
6
 

Menurut Omas Ihromi, wanita pekerja ialah mereka yang hasil 

karyanya akan mendapat imbalan uang.
7
 Meskipun imbalan tersebut tidak 

langsung diterimanya. Ciri-ciri wanita karier lebih ditekankan pada hasil 

yang berupa imbalan keuangan, bekerja terikat kepada orang lain atau 

perusahaan dan kantor. Yang terpenting dari hasil pekerjaannya adalah 

                                                           
5
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

6
 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum (Kanisius, 1995) hal: 

32 
7
 Omas Ihromi, Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya, dalam Toety Hearty Nurhadi dan Aida 

Fitalaya S. Hubeis (editor), Dinamika Wanita Indonesia seri 01: Multidimensional, Pusat 

Pengembangan Sumberdaya Wanita, Jakarta, 1990, hlm: 38. 
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menghasilkan uang dan kedudukannya bisa lebih tinggi atau lebih rendah 

suatu hari nanti. 

Di dalam Undang-Undang Kerja 1984 No. 12 disebutkan bahwa 

wanita bekerja atau pekerja wanita adalah seorang wanita yang melakukan 

aktifitas atau pekerjaan diluar rumah atau diluar urusan keluarganya atau 

wanita yang bekerja di segala macam perusahaan swasta atau negri. 

Wanita karier memiliki manfaat yang besar tidak hanya di rumah tetapi 

juga di dunia kerja dengan menyalurkan potensi dan bakat. Wanita karier 

adalah wanita yang memperoleh atau mengalami perkembangan dan 

kemajuan dalam pekerjaan, jabatan dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wanita karier 

adalah wanita yang bekerja di luar rumah dan bisa menghasilkan nafkah, 

tidak sekedar hanya nafkah utama tetapi juga menjadi tambahan 

kebutuhan. Selain itu juga mampu bisa mendapatkan pekerjaan dengan 

usahanya sendiri dan ada kecenderungan memperlihatkan perkembangan 

serta kemajuan pekerjaannya. Dan dapat ditegaskan, dilihat dari 

perkembangan zaman saat ini wanita bekerja tidak hanya untuk 

mendapatkan uang tambahan bagi keluarga melainkan lebih menyangkut 

masalah harga diri, terutama bagi kaum wanita terpelajar. 

Hal pertama dari wanita karier berhubungan dengan pekerjaan 

yang menghasilkan uang, kemudian arti kedua lebih cenderung kepada 

pemanfaatannya, keamanan yang ada pada dirinya dan karena adanya 

suatu peraturan, maka wanita memperoleh perkembangan dan kemajuan 
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pada pekerjaan, jabatan, dan lain-lain. Disini memang ada kaitannya 

dengan uang dan penghasilan, karena kehidupan yang maju menunjukkan 

adanya peningkatan yang kurang baik dan yang sudah baik akan menjadi 

lebih baik. 

Peran wanita karier merupakan bagian yang dimainkan di dalam 

pekerjaan bertujuan untuk memajukan dirinya sendiri. Wanita karier 

tentunya memiliki peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat 

dirinya sebagai seorang isteri dalam rumah tangga dan hakikatnya sebagai 

seorang ibu bagi anak-anaknya, serta pekerjaannya di luar rumah. Dengan 

demikian seorang wanita karier harus memenuhi berbagai persyaratan 

yang tentu tidak dimiliki oleh setiap wanita. 

 

2. Wanita Karier Dalam Al Qur’an 

Allah SWT menciptakan laki-laki dan wanita dengan karakteristik 

yang berbeda. Secara alami (sunnatullah), laki-laki memiliki otot yang 

kekar, kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang berat, pantang 

menyerah, sabar dan lain-lain. Cocok dengan pekerjaan yang melelahkan 

dan sesuai dengan tugasnya yaitu menghidupi keluarga secara layak. 

Sedangkan bentuk kesulitan yang dialami wanita yaitu: mengandung, 

melahirkan, menyusui, mengasuh dan mendidik anak, serta menstruasi 

yang mengakibatkan kondisinya menjadi labil, selera makan berkurang, 

pusing-pusing, rasa sakit di perut serta melemahnya daya pikir. 
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Oleh karena itu, Islam menghendaki agar wanita melakukan 

pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan 

tidak mengungkung haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek 

yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliannya dan ketenangannya 

serta menjaga dari pelecehan dan pencampakan. Seperti yang juga ditulis 

dalam penggalan surat An nisaa’ ayat 34: 

         ...     

 “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...” (QS. An 

nisaa’:34) 

 

Pada penggalan ayat ini Allah menjelaskan bahwa kaum laki-laki 

adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung 

jawab penuh terhadap kaum wanita yang menjadi istri dan yang menjadi 

keluarganya. Oleh karena itu wajib bagi setiap istri mentaati suaminya. 

Dan apabila suami tidak memenuhi kewajibannya dan tanggung jawabnya, 

maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang.
8
 

Islam datang dengan menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan 

wanita dan menempatkannya setara dengan pria. Tetapi masyarakat Islam 

memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan pria dan wanita secara 

timpang dan lebih mengunggulkan pria dibanding wanita. Terutama dalam 

                                                           
8
 Tim Tashih Departemen Agama,  Al Qur’an dan Tafsirnya Jilid II. Yogyakarta: PT Dana Bhakti 

Wakaf, hal: 169 
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persoalan hak, pria memperoleh hak yang lebih banyak dibandingkan 

dengan wanita, seperti warisan, wali, saksi, dan menjadi imam shalat. 

Bagaimanapun, melihat bagaimana besarnya perbedaan zaman 

dulu dan sekarang sudah dipastikan kaum wanita pun tidak ingin 

selamanya berada “dibawah ketiak” laki-laki. Mereka pun mulai 

menjunjung tinggi haknya sebagai wanita, dan mengasah kemampuan 

yang mereka miliki. Kemajuan wanita dalam sektor pendidikan menjadi 

salah satu alasan banyaknya wanita terdidik yang tidak lagi merasa puas 

bila hanya menjalankan peranannya di rumah saja.
9
 

Pembahasan menyangkut keberadaan perempuan di dalam atau di 

luar rumah dapat bermula dari surat al-Ahzab ayat 33: 

                  ... 

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu 

berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah terdahulu.” 

(QS. Al-Ahzab:33) 

Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya para istri Nabi tetap 

berdiam di rumah mereka masing-masing dan jangan keluar kecuali bila 

ada keperluan. Perintah ini berlaku terhadap istri-istri Nabi SAW dan 

ummu mukminat lainnya. Mereka dilarang memamerkan perhiasannya, 

dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah pada zaman dahulu 

                                                           
9
 Hasan, M. Ali. 1998. Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum 

Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 



19 
 

sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Perhiasan dan kecantikan seorang 

istri itu adalah untuk suaminya dan bukan untuk dipamerkan kepada orang 

lain.
10

 Segala perbuatan yang menjurus ke arah perzinahan atau 

mendekatkan kepadanya dilarang keras oleh agama Islam sesuai dengan 

firman Allah: 

                    

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al Israa:32) 

 

Dengan adanya surat al-Ahzab: 33 diatas menjadikan kaum wanita 

terkukung di dalam rumah dan menghalangi mereka untuk berkarya. 

Sebagian mereka berdalil dengan ayat tersebut dan berpendapat bahwa 

wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya kecuali karena darurat atau 

ada keperluan. Pengambilan dalil tersebut tidak tepat karena: Pertama, 

ayat ini khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi sebagaimana tampak jelas 

dalam konteks kalimatnya. Para istri Nabi SAW terkenai aturan dan beban 

wajib yang berat yang tidak sama dengan wanita lainnya. Karena itu 

apabila salah seorang dari mereka melakukan amal shaleh, maka 

pahalanya dilipatgandakan. Kedua, bahwa Aisyah, meskipun sudah ada 

ayat ini, beliau masih juga keluar dari rumah, dan turut serta dalam Perang 

Jamal demi memenuhi kewajiban agama, yaitu melaksanakan hukum 

                                                           
10

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Tafsirnya jilid VIII, 1985, hal:4 
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qishash terhadap orang-orang yang membunuh Usman, meskipun takdir 

menentukan lain.
11

 

Dalam Al Qur’an pun sebenarnya tidak dijelaskan secara pasti 

apakah wanita diperbolehkan bekerja di luar rumah atau tidak, namun dari 

beberapa ayat diatas memang akan lebih baik jika wanita selalu berada di 

rumah. Selain itu, bekerja di luar rumah dinilai lebih membawa kerugian 

daripada manfaatnya. Beberapa bidang pekerjaan diharuskan berinteraksi 

dengan lawan jenis yang dipastikan akan terjadi kontak fisik dengan bukan 

mahramnya, secara tidak langsung para wanita yang bekerja pun seakan-

akan berlomba berhias agar mendapatkan perhatian kaum lelaki. 

Tidak seorang pun mengingkari bahwa banyak lekaki yang menjadi 

lemah ketika menghadapi wanita, lebih-lebih bila wanita tersebut memang 

sengaja untuk menggoda dan memikatnya, karena tipu daya wanita lebih 

besar daripada tipu daya laki-laki. Karena itu wajarlah jika kaum laki-laki 

diperingatkan terhadap bahaya ini, sehingga ia tidak mengikuti dorongan-

dorongan seksualnya.
12

 

Karena itu, wanita muslimah wajib menyadari persekongkolan ini, 

dan hendaklah ia menjaga dirinya jangan sampai dijadikan alat perusak di 

tangan kekuatan musuh yang menentang Islam. Hendaklah ia menjadi 

wanita-wanita umat yang baik baik generasi-generasinya, yaitu: anak 

                                                           
11

  Dr. Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, Penerbit Buku Andalan, jakarta, 1995, 

hal: 525 
12

 Dr. Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1, Penerbit Buku Andalan, Jakarta, 1995, 

hal: 534 
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perempuan beradab, istri shalihah, ibu yang utama, dan wanita yang baik, 

yang beraktivitas untuk kebaikan agama dan umatnya. Dengan demikian, 

ia beruntung mendapat dua kebaikan: kebaikan dunia dan kebaikan 

akhirat.
13

 

3. Wanita Karier Dalam Hadits 

Islam mengatur semua hal, bahkan hal kecil sekalipun, apalagi soal 

harkat dan martabat wanita. Dalam Islam, wanita sangat dimuliakan. 

Sebelum datangnya Islam, wanita diperlakukan semena-mena. Bangsa dan 

Yahudi menganggap bahwasanya wanita adalah makhluk yang terlaknat, 

karena wanitalah yang menyebabkan Adam melanggar larangan Allah 

hingga dikeluarkan dari Surga. Sebagian golongan Yahudi menganggap 

derajat wanita adalah sebagai pembantu dan ayah si wanita berhak untuk 

menjualnya. Bahkan pada masa jahiliyah, bayi perempuan dikubur hidup-

hidup karena dipandang bahwa wanita hanya akan menyusahkan.
14

 

Sebenarnya tidak ada satu pun agama langit atau agama bumi, 

kecuali Islam, yang memuliakan wanita, memberikan haknya, dan 

menyayanginya. Islam memuliakan wanita, memberikan haknya, dan 

memeliharanya sebagai anak perempuan . islam memuliakan wanita, 

memberikan haknya, dan memeliharanya sebagai ibu. Dan Islam 

                                                           
13

 Ibid, hal: 535 
14

 Nur Fitri Fatimah, Muslimah.or.id, diakses dari http://muslimah.or.id/4498-perempuan-bekerja-

boleh-saja-asal.html, pada tanggal 22 Nov, 2016 

http://muslimah.or.id/4498-perempuan-bekerja-boleh-saja-asal.html
http://muslimah.or.id/4498-perempuan-bekerja-boleh-saja-asal.html
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memuliakan wanita, memberikan haknya, dan memelihara serta 

melindunginya sebagai anggota masyarakat.
15

 

Perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Allah SWT, sebagaimana 

diciptakannya Adam dan Hawa as, untuk saling melengkapi dan 

memenuhi kebutuhan satu sama lain sebagai khalifah di bumi, keduanya 

saling mencari dan melengkapi sesuai dengan ketentuan dan aturan 

Allah.
16

 

Wanita berbeda dengan laki-laki dalam hal tertentu, sehingga tidak 

akan bisa seorang wanita bertindak seperti laki-laki, bebas keluar rumah 

dan eksis di ranah publik. Sebagai contoh perbedaan laki-laki dan wanita 

(yang akan berpengaruh dalam pekerjaan yang boleh untuk wanita dan 

yang tidak) adalah perbedaan fisik. Yang pertama adalah laki-laki 

mempunyai fisik yang lebih kuat, sehingga mampu menerima tantangan 

yang keras untuk bekerja di luar rumah, sedangkan wanita dengan 

kelemah lembutannya diciptakan untuk tetap berada di rumah, mengurusi 

rumah dan anak-anak mereka. Kedua, perbedaan hormon. Ketiga, 

perbedaan kondisi fisik dan psikis, diantaranya keadaan wanita yang 

mudah tersinggung, temperamental, apalagi ketika masa haid. Keempat, 

perbedaan susunan otak pria dan wanita.
17

 

                                                           
15

 Dr. Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, Penerbit Buku Andalan, Jakarta, 1995, 

hal: 351 
16

 Juwariyah Dahlan, “Perempuan Karir”, Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII (surabaya, 1994). 

Hal 34 
17 Nur Fitri Fatimah, Muslimah.or.id, diakses dari http://muslimah.or.id/4498-perempuan-bekerja-

boleh-saja-asal.html, pada tanggal 22 Nov, 2016 

http://muslimah.or.id/4498-perempuan-bekerja-boleh-saja-asal.html
http://muslimah.or.id/4498-perempuan-bekerja-boleh-saja-asal.html
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 َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة ِف بَ ْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها

“dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan 

bertanggung jawab atas kepemimpinannya.”
18

 

 

  Dari hadits diatas pun menjelaskan bahwa sebenarnya tempat 

wanita adalah di rumah, dimana di rumahlah tempat ia seharusnya 

melakukan kewajibannya, baik kewajiban terhadap suami maupun anak. 

Dimana segala yang terjadi di rumah akan di atur oleh wanita, karena 

wanita lebih tahu mana yang terbaik bagi kelangsungan hidup rumah 

tangganya. Maka akan diminta pertanggung jaawaban atas keluarga yang 

dipimpinnya tersebut. 

4. Wanita Karier Dalam Fiqih 

Beberapa ulama Islam tentunya memiliki pendapat masing-masing 

mengenai hukum wanita yang bekerja diluar rumah. Menurut ulama yang 

melarang wanita bekerja di luar rumah, pada dasarnya hukum wanita karir 

atau wanita yang bekerja di luar rumah adalah terlarang, karena dengan 

bekerja di luar rumah maka akan ada banyak kewajiban yang harus dia 

tinggalkan. Misalnya melayani keperluan suami, mengurusi dan mendidik 

anak, serta hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan 

ibu. Padahal semua kewajiban ini sangat melelahkan dan membutuhkan 

tenaga ekstra. 

                                                           
18

 HR Bukhari 1/304 Muslim 3/1459 dalam http://aifaneducationzone.blogspot.co.id/p/islamic-

zone.html, Jum’at 23 Desember 2016 

http://aifaneducationzone.blogspot.co.id/p/islamic-zone.html
http://aifaneducationzone.blogspot.co.id/p/islamic-zone.html
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Larangan ini didasarkan bahwa suami diwajibkan untuk 

membimbing istrinya pada jalan kebaikan, sedangkan istri diwajibkan 

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

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

keluarganya. 

Diantara aktivitas wanita ialah memelihara rumah tangganya, 

membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang 

tenteram damai, penuh cinta dan kasih sayang. Hingga terkenal 

peribahasa, “Bagusnya pelayanan seorang wanita terhadap suaminya 

dinilai sebagai jihad fi sabilillah.” 

Namun demikian, tidak berarti bahwa wanita bekerja di luar rumah 

itu diharamkan syara’. Karena tidak ada seorang pun yang dapat 

mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara’ yang shahih 

periwayatannya dan sharih (jelas) petunjuknya. Selain itu, pada dasarnya 

segala sesuatu dan semua tindakan itu boleh sebagaimana yang sudah 

dimaklumi. 

Berdasarkan prinsip ini, Yusuf Al Qhardawi mengatakan bahwa 

wanita bekerja atau melakukan aktivitas dibolehkan (jaiz). Bahkan 

kadang-kadang ia dituntut dengan tuntutan sunnah atau wajib apabila ia 

membutuhkannya. Misalnya, karena ia seorang janda atau diceraikan 

suaminya, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung 

kebutuhan ekonominya, dan dia sendiri dapat melakukan suatu usaha 
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untuk mencukupi dirinya dari minta-minta atau menunggu uluran tangan 

orang lain. 

Selain itu, kadang-kadang pihak keluarga membutuhkan wanita 

untuk bekerja, seperti membantu suaminya, mengasuh anak-anaknya atau 

saudara-saudaranya yang masih kecil-kecil, atau membantu ayahnya yang 

sudah tua – sebagaimana kisah dua orang putri seorang syekh yang sudah 

lanjut usia yang mengembalakan kambing ayahnya, seperti dalam ayat Al 

Qur’an: 

 ...                          

      

“...kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak 

kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), 

sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". (QS. Al 

Qhasash: 23) 

Masyarakat sendiri kadang-kadang memerlukan pekerjaan wanita, 

seperti dalam mengobati dan merawat orang-orang wanita, mengajar anak-

anak putri, dan kegiatan lain yang memerlukan tenaga khusus wanita. 

Maka yang utama adalah wanita bermuamalah dengan sesama wanita, 

bukan dengan laki-laki. 

Sedangkan diterimanya (diperkenankannya) laki-laki bekerja pada 

sektor wanita dalam beberapa hal adalah karena dalam kondisi darurat 

yang seyogianya dibatasi sesuai dengan kebutuhan, jangan dijadikan 

kaidah umum. 
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Apabila diperbolehkannya wanita bekerja, maka wajib diikat 

dengan beberap syarat, yaitu: 

1. Hendaklah pekerjaan itu sendiri diisyaratkan. Artinya, 

pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang 

haram, seperti wanita yang bekerja untuk melayani lelaki 

bujang, atau wanita menjadi sekretaris khusus bagi seorang 

direktur yanag karena alasan kegiatan maka mereka sering 

berkhalwat (berduaan), atau menjadi penari yang merangsang 

nafsu hanya demi mengeruk keuntungan duniawi, atau bekerja 

di bar-bar untuk menghidangkan minum-minum keras – 

padahal Rasulullah SAW telah melaknat orang yang 

menuangkannya, membawanya, dan menjualnya. Atau menjadi 

pramugari di kapal terbang dengan menghidangkan minum-

minuman yang memabukkan, bepergian jauh tanpa disertai 

mahram, bermalam di negeri asing sendirian, atau melakukan 

aktivitas-aktivitas lain yang diharamkan oleh Islam, baik yang 

khusus untuk wanita maupun khusus untuk laki-laki, ataupun 

keduanya. 

2. Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam 

berpakaian, berjalan, berbicara, dam melakukan gerak-gerik. 

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah 

mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan 

janganlah mereka menampakkan perhiasan, kecuali yang 

(biasa) nampak dari padanya...” 
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“...dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 

perhiasan yang mereka sembunyikan.”
19

 

 

3. Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-

kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban 

terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan 

kewajiban pertama dan tugas utamanya.
20

 

Disamping itu, para perempuan pada masa Nabi SAW. aktif pula 

dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias 

pengantin seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias antara lain 

Shafiyah binti Huyay, istri Nabi Muhammad SAW., serta ada juga yang 

menjadi perawat, bidan, dan sebagainya. 

Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, 

Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sangat 

sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai 

seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-

petunjuk jual beli. Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit 

binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. 

Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa 

Rasulullah SAW., dan Sahabat beliau, menyangkut keikutsertaan wanita 

dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Tentu saja tidak semua 

                                                           
19
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bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada 

masa Nabi SAW. Namun, betapapun, sebagian ulama menyimpulkan 

bahwa Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan, 

atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya 

secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah 

maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana 

terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya, dan dapat 

pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap 

diri dan lingkungannya. 

B. Tinjauan Umum Tentang Anak 

1. Pengertian dan Batas Usia Anak dalam Islam 

Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita 

syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan 

pahala bagi orang tua, sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah 

amanat Allah yang wajib ditangani secara benar. Karena dalam dirinya 

melekat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung 

tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih 

murni dan belum terbentuk. 

Dia bisa menerima bentuk apapun yang diinginkan dan corak 

manapun yang diinginkan. Jika dia dibiasakan pada kebaikan dan 

diajarinya, tentu ia akan tumbuh pada kebaikan dan menjadi orang yang 

bahagia dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika diabaikan seperti layaknya 
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binatang, maka ia akan menderita dan rusak. Karena seorang anak tidak 

melihat kecuali orang-orang di sekitarnya pula.
21

 

Masyarakat dan umat sangat bergembira dan berbahagia dengan 

kehadiran bayi sebab tujuan utama pernikahan adalah mendapatkan 

keturunan. Berita yang bagus tersebut menyelimuti orang tua dan semua 

keluarga karena cinta anak merupakan naluri dan fitrah setiap manusia 

yang dikaruniakan kepada semua manusia maka Allah menjadikan anak 

sebagai perhiasan dunia
22

 sebagaimana firman Allah, 

                   

          

 

“harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-

amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi 

Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al Kahfi: 46). 

 

Dalam Al Qur’an anak didefinisikan dengan istilah yang sangat 

beragam, seperti: 

 

1. al Walad 

Kata al Walad terulang dalam Al Qur’an sebanyak 65 kali. 

Dalam bahasa Arab kata walad jamaknya awlad, berarti anak yang 

dilahirkan oleh orang tuanya, baik untuk mufrad (tunggal), 

                                                           
21
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tsaniyah (dua) maupun jama’ (banyak). Karenanya, jika anak 

belum lahir, berarti ia belum dapat disebut sebagai al-walad atau 

al-mawlud, melainkan al-janin. 

Dalam Al Qur’an, kata walad dipakai untuk 

menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata 

walad, berarti ayah kandung, demikian pula kata walidah (ibu 

kandung). 

2. Ibn 

Al Qur’an juga menggunakan kata ibn untuk menyebut 

anak. Kata ibn ini dengan segala bentuk derivasinya terulang 

sampai 161 kali. Lafadz ibn menunjuk pada pengertian anak laki-

laki yang tidak ada hubungan nasab, yakni anak angkat. 

3. Bint 

Dalam Al Qur’an ketika disebut bint, jamaknya banat, 

berarti menunjuk pada anak perempuan. Kata tersebut dengan 

berbagai macam bentuknya, terulang dalam Al Qur’an sebanyak 19 

kali. Sehubungan dengan anak perempuan, Al Qur’an memberikan 

informasi tentang bagaimana orang-orang Jahiliyah memandang 

dan memperlakukan anak perempuan. Misalnya, mereka 

menganggap anak perempuan sebagai aib keluarganya, sehingga 

mereka pun tega mengubur anak perempuan mereka dalam 

keadaan hidup-hidup. Al Qur’an mengecam tindakan tersebut 
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sebagai kejahatan, dosa besar dan kebodohan seperti dalam surat al 

Nahl ayat 58-59 yang berbunyi: 

                  

                    

                  

 
58. “dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan 

(kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) 

mukanya, dan Dia sangat marah.” 

59. “ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan 

buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan 

memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan 

menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, 

Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (QS. An Nahl: 

58-59) 

 

Lebih parah lagi, orang-orang Jahiliyah juga menisbatkan 

anak perempuan untuk Allah, sementara mereka sendiri lebih 

memilih anak laki-laki seperti dalam surat at-Thur ayat 39 yang 

berbunyi: 

               

”ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-

anak laki-laki?” (QS. At-Thur: 39) 

 

4. Dzurriyah 
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Al Qur’an juga menggunakan kata dzurriyah untuk 

menyebut anak cucu atau keturunan. Kata tersebut terulang dalam 

Al Qur’an sampai 32 kali. 

 

5. Hafadah 

Dalam Al Qur’an, hafadah termasuk bentuk jamak dari dari 

hafid, dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu (al-asbath) baik 

untuk cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain. Kata 

tersebut merupakan derivasi dari kata hafada yang berarti 

berkhidmah (melayani) dengan cepat dan tulus. Ini memberikan 

isyarat bahwa anak cucu sudah semestinya dapat berkhidmat 

kepada orang tuanya secara tulus, mengingt orang tualah yang 

menjadi sebab bagi anak dan cucu terlahir ke dunia. 

6. al Shaby 

Kata tersebut terulang 2 kali dalam Al Qur’an, yaitu 

pertama pada surat Maryam ayat 12 yang berbunyi: 

                       

 
“Hai Yahya, ambillah Al kitab (Taurat) itu dengan 

sungguh-sungguh. dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia 

masih kanak-kanak,” (QS. Maryam: 12) 

 

Kata al-Shabiyyu dalam ayat tersebut berarti kanak-kanak. 

Ayat itu memberikan informasi bahwa Allah menyuruh 

mempelajari kitab Taurat kepada Yahya dan memberinya hikmah 
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(pemahaman atas kitab Taurat dan pendalaman agama), pada 

waktu Yahya masih kanak-kanak dan belum baligh. Demikian 

kurang lebih penjelasan al-Thabari, sebagaimana dikutip oleh Ali 

Al Shabuni dalam kitab Shafwatu al-Tafasir. 

Kedua, pada surat Maryam ayat 29 berbunyi: 

 

                     

“Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. mereka 

berkata: "Bagaimana Kami akan berbicara dengan anak kecil 

yang masih di dalam ayunan?" (QS. Maryam: 29) 

 

Kata Shabiyyan pada ayat tersebut menunjukkan pada 

pengertian anak yang masih dalam ayunan. Ketika itu Nabi Isa 

disuruh ibunya berbicara dan menjelaskan tentang hal keadaannya 

(yakni hamil dan punya anak tanpa suami) kepada orang Yahudi, ia 

masih dalam keadaan menyusui kepada ibunya, ketika mendengar 

perintah ibunya, ia lalu melepaskan puting susu ibunya dan 

berbicara “bahwa sesungguhnya saya (Isa) adalah hamba Allah 

yang dicipyakan tanpa ayah...”. 

Di dalam Islam tidak ada batasan usia seseorang dapat digolongkan 

sebagai anak, akan tetapi Islam memberi batasan dalam pengasuhan anak 

(hadhanah) yaitu dalam hal masa asuhannya. Para ulama berbeda pendapat 

dalam memberikan batasan masa asuhan tersebut, menurut Hanafi masa 
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asuhan anak adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk 

wanita. Sedangkan Syafi’i tidak memberikan batasan tertentu pada masa 

suhan anak. Malik berpendapat bahwa masa asuhan anak laki-laki adalah 

sejak ia dilahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga 

menikah. Hambali menyamakan batas masa asuhan antara anak laki-laki 

dan perempuan yaitu hingga tujuh tahun. 

 

2. Kedudukan Anak dalam Islam 

Di dalam surat al Munaafiquun ayat 9 berbunyi: 

                     

                    

“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-

anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa 

yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang 

merugi.” (QS. al Munaafiquun:9) 

 

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa anak dipandang 

penting dalam Islam, dan orang tua sudah seharusnya tahu 

bagaimana kedudukan anak bagi kedua orang tuanya, yaitu: 

 

 

 

1. Anak sebagai Rahmat 
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Salah satu rahmat Allah SWT yang diberikan kepada orang 

tua adalah di karuniainya seorang anak. Sesuai firman Allah SWT 

dalam surat al-Anbiya ayat 84 berbunyi: 

                    

                   

   
“Maka Kamipun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami 

lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan 

keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan 

mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi 

peringatan bagi semua yang menyembah Allah.” (QS. Al-Anbiya: 

84) 

 

Rahmat Allah SWT yang diberikan kepada orang tua 

tentunya adalah seorang anak. Anak merupakan nikmat dan rejeki 

bagi orang tuanya. Kedatangan anak yang selalu diharapkan dapat 

memberi kebahagian di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu 

setiap anak lahir, dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk 

menyembelih aqiqah, mencukur rambut, memberikan nama yang 

baik, sebagai tanda syukur atas rahmat dan rejeki yang telah 

diberikan. 

2. Anak sebagai Amanah 

Amanah berarti sesuatu yang harus di pertanggung 

jawabkan nanti di hadapan Allah SWT. Seperti dalam hadits 

Rasulullah SAW yang berbunyi: 
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(1302) Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW beliau 

bersabda: “barang siapa yang ditinggal mati 3 anaknya yang 

belum baligh, maka bagi orang tuanya akan menjadi tabir dari 

neraka atau ia akan dimasukkan Allah ke surga (HR. Bukhari).”
23

 

 

Karena anak merupakan amanah dari Allah SWT, maka 

sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik,  

dan membimbing sang anak agar menjadi anak yang sholeh dan 

sholehah, serta menjadi anak yang teladan di dunia dan di akhirat 

kelak. Tidak hanya untuk kehidupan sejahtera di dunia, juga untuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

kehidupan sesudahnya pula. 

3. Anak sebagai Ujian 

Manusia dilahirkan bisa menjadi 2 hal berbeda, bisa 

menjadi hidayah ataupun sebaliknya sebagai ujian. Begitu pula 

dengan anak. Dijelaskan diatas bahwa kelahiran seorang anak 

merupakan suatu rahmat yang diberikan oleh Allah SWT. Namun 

tidak menutup kemungkinan bahwa tidak semua hal baik bisa 

terjadi, termasuk anak. Segala apapun yang dititipkan dari Allah 

SWT kepada kita bisa menjadi sebuah ujian, apabila kita tidak bisa 

menghadapinya. Sesuai dengan surat al Anfal ayat 28: 

                  

         

 

                                                           
23
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“dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah 

sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang 

besar.” (QS. An-Anfal:28) 

 

4. Anak sebagai Media Beramal 

Ketika manusia telah meninggal, semua amal perbuatan 

yang pernah dilakukannya tidak bisa tetap berjalan seperti 

ketika masih hidup. Namun ada 3 hal yang tetap jalan ketika 

manusia sudah meninggal duani, yaitu sedekah jariyah, ilmu 

yang bermanfaat, dan do’a anak yang shaleh. Disini dapat 

dikatakan bahwa memiliki anak yang bisa menyelamatkan 

orang tuanya di kehidupan setelah kubur dengan do’a-do’a 

yang baik. 

5. Anak sebagai Amal Jariyah 

Orang tua tentunya tidak mengharapkan balasan apapun 

dari anak atas apa yang telah mereka berikan, namun memang 

sudah sepatutnya anak untuk berbakti kepada kedua orang 

tuanya. Seorang anak dapat melakukan banyak hal untuk 

membahagiakan kedua orang tuanya, salah satunya yaitu 

membalas jerih payah kedua orang tua pada waktu anak masih 

kecil. Bisa dengan cara mendoakan orang tua yang merupakan 

salah satu amal jariyah untuk orang tua 
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3. Hak-Hak Anak Menurut Islam 

Islam menjelaskan lebih jauh mengenai hak-hak anak dan 

mengingatkan secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk 

memperhatikan dan memenuhi hak-hak anak. Diantara hak-hak anak 

dalam Islam sebagai berikut: 

1. Memilih Calon Orang Tua yang Baik 

Sebelum anak dilahirkan, maka seseorang yang akan 

menikah harus benar-benar memperhatikan dengan siapa ia 

akan mengarungi bahtera rumah tangga, karena hal ini akan 

menentukan kebahagiaan rumah tangga tersebut. Rasulullah 

SAW mengajarkan kepada pria yang akan menikah untuk 

memilih wanita yang sholehah dan beriman seperti dalam ayat 

berikut, 

                    

               

                    

                   

           

 

“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang 

mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik 

hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik 

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 
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Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang 

musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke 

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan 

izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil 

pelajaran.” (QS. Al Baqarah: 221) 

 

2. Hak Mendapatkan Perlindungan 

Hak anak yang paling utama dalam islam adalah 

mendapatkan perlindungan, baik dari ibu maupun ayah, masih 

dalam kandungan ataupun sudah dilahirkan. Untuk masih 

dalam kandungan, terutama sang ibu harus sadar terhadap apa 

yang dilakukannya sehari-hari untuk jangan sampai ia 

melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang secara tidak sadari 

akan berpengaruh terhadap bayinya nanti. Dan seorang ayah 

pun wajib memberi nafkah kepada isteri yang sedang 

mengandung anaknya, seperti memberikan susu atau vitamin 

bagi ibu hamil. 

3. Menjaga Agar Tetap Hidup 

Baik ketika masih di dalam rahim maupun sudah lahir 

hendaknya orang tua selalu menjaga kesehatannya. Karena 

selalu ada orang-orang yang tidak menginginkan bayi tersebut 

lahir dan dengan tega melakukan aborsi, dan aborsi hukumnya 

haram kecuali dalam kondisi darurat yang membolehkan. Dan 

ketika anak telah lahir sudah kewajiban sang ibu-lah untuk 

menyusui agar bayi tidak kelaparan, dan ayah memberi nafkah 

untuk istri berupa pakaian, makan atau uang untuk membeli 
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keperluan anak. Dimana telah dijelaskan dalam firman Allah 

SWT: 

                     

          

 

“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 

kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka 

dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah 

suatu dosa yang besar.” (QS. Al Israa’: 31) 

 

 

4. Memperlihatkan Rasa Senang 

Ketika anak telah lahir, orang tua diharapkan 

memperlihatkan rasa senang ketika dia dilahirkan, baik anak 

laki-laki ataupun anak perempuan yang sekiranya tidak sesuai 

dengan apa yang dulu diharapkan, hendaknya untuk tetap 

disyukuri apapun kondisinya. Karena apapun pemberian Allah 

SWT sudah sepatutnya merupakan berkah bagi manusia dan 

patut disyukuri. Diantaranya juga ada ayat yang menyatakan 

bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan 

rahmat dari Allah SWT, sebagai berikut: 
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Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, 

Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan 

anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan 

memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia 

kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki 

dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia 

menjadikan mandul siapa yang Dia Kehendaki. Sesungguhnya 

Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa” (QS. Asy Syura: 49-

50) 
24

 

 

 

 

5. Memberikan Nama yang Baik 

Nama merupakan sebuah doa bagi siapapun yang 

menerimanya, dan hendaknya orang tua memberikan nama 

yang baik bagi anak-anaknya. Kebanyakan orang tua 

memberikan nama bagi anaknya yang diambil dari berbagai 

kata dari bahasa Arab seperti Muhammad, Abdullah, Aisyah, 

ataupun Khadijjah dan masih banyak lagi. Karena nama itulah 

yang mewakili dirinya untuk kehidupannya kelak. Dan 

diharapkan nama tersebut memberikan berkah baginya. Begitu 

juga yang telah dituliskan pada ayat berikut, 

                    

     

                                                           
24
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“Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. dengan 

nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al asmaaul 

husna (nama-nama yang terbaik).” (QS. Al Isra’ : 110)
25

 

 

6. Menyusuinya Dengan ASI 

Pada poin ke-empat sudah dijelaskan bahwa memberikan 

ASI untuk bayi memang sudah merupakan kewajiban ibu 

sampai bayi tersebut berumur 2 tahun. Dan dalam ayat surat Al 

Baqarah: 233 pun telah dituliskan demikian. Memberikan ASI 

untuk bayi selain agar bayi tetap hidup juga agar kebutuhan 

gizi bayi terpenuhi, karena selama 2 tahun tersebut bayi tidak 

diperkenankan mengkonsumsi makanan apapun selain ASI. 

Dan oleh karena itu diharapkan juga sang ibu untuk selalu 

menjaga makanan dan minuman yang masuk ke tubuh karena 

semua akan berpengaruh terhadap ASI yang akan diberikan 

kepada bayi. 

7. Ber-Aqiqah untuk Anak 

Aqiqah merupakan wujud syukur atas rahmat yang telah 

diberikan dari Allah SWT  dengan menyembelih 1 ekor 

kambing untuk anak perempuan dan 2 ekor kambing untuk 

anak laki-laki pada hari ke-7 sang bayi lahir dan kemudian 

mencukur rambut sang bayi. 

 “Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, dilakukan 

penyembelihan untuknya pada hari ketujuh (dari hari 

                                                           
25
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kelahirannya), dicukur rambutnya, dan diberikan nama”. [HR. 

Abu Daud (2838) dan Ibnu Majah (3165)] 

8. Hak untuk Hidup dan Tumbuh Kembang 

Hak lain yang tidak kurang pentingnya adalah hak anak 

untuk hidup dan bertumbuh-kembang. Ini terlihat jelas dari 

anjuran Islam untuk tetap menjaga bayi agar tetap hidup dan 

bagi ibu untuk menyusui anaknya paling kurang 2 tahun 

lamanya sebagaimana telah dijelaskan diatas. 

Begitu besarnya perhatian Islam terhadap perkembangan 

anak. Dalam kondisi apapun sebuah keluarga, perhatian orang 

tua kepada anak harus tetap terjaga. Anak harus tetap dipenuhi 

hak-haknya. Bahkan, ketika terjadi perceraian sekalipun, Islam 

telah mengatur bahwa ayahnya bertanggung jawab memberi 

nafkah demi kelangsungan hidup sang anak sampai usia yang 

mencukupi. 

Selain hak anak yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa 

hak anak sekaligus kewajiban seorang ibu yang seharusnya 

dipenuhi. Mengingat peran wanita karier yang tidak selalu 

memiliki waktu lebih untuk anak dikarenakan ia memiliki 

kewajiban lain di luar rumah. Maka disini akan disebutkan dan 

dijelaskan sedikit beberapa hak anak sekaligus kewajiban 

seorang ibu yang terkadang tidak terpenuhi sepenuhnya, atau 

bahkan terlewatkan. 
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1) Mendidiknya 

Seorang anak tentunya sudah mendapatkan didikan 

dari guru di sekolahnya. Namun itu saja tidak 

cukup. Pembentukan karakter seorang anak selalu 

berawal dari rumah. Maka peran orang tua terutama 

ibu sangat penting disini. Mengapa ibu? Karena 

anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

ibunya. Anak akan lebih bisa merasakan ikatan 

bathin kepada ibu dan lebih merasa nyaman apabila 

peran ibu selalu hadir untuknya. Tidak berarti peran 

ayah tidak penting, namun biasanya seorang anak 

akan lebih mudah belajar dari ibunya sendiri. 

Mendidik anak dengan baik bukanlah kemurahan 

hati ibu kepada anak-anaknya, akan tetapi 

merupakan salah satu kewajiban dan fitrah bagi 

seorang ibu. Mendidik pun tidak terbatas hanya satu 

perkara saja seperti mencucikan pakaian atau 

badannya saja, bahkan mendidik dalam perkara 

luas. Seperti membantu anak mengulang 

pelajarannya di sekolah, mengajari anak untuk 

mengenal hal baik dan tidak baik untuk dilakukan, 

menanamkan sifat jujur dan sabar, dan masih 

banyak lagi. 
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Mendidik disini dapat berupa mengenalkan dan 

mengajarkan anak tentang hal-hal yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan. Mengajarkan anak untuk 

berlaku jujur, terbiasa meminta izin apabila ingin 

melakukan sesuatu, berlaku sopan terhadap orang 

lain dan sikap hormat lainnya. Agar anak tumbuh 

menjadi seorang dengan kepribadian dan akhlak 

yang mulia. 

2) Mengajari Anak untuk Mengenal Agama 

Dan hal yang paling penting adalah memulai untuk 

mengenalkan agama kepada anak. Dimulai dari 

bagaimana dan apa agama yang dianut, kemudian 

mengajari bagaimana tata cara sholat. 

Mengajarkan anak-anak sholat yaitu dalam hal-hal 

yang utamanya, wajib-wajibnya, waktunya, cara 

berwudhunya dan bagaimana cara mengerjakan 

sholat. Demikian pula dengan mengajak mereka 

sholat berjamaah baik dirumah maupun di masjid. 

 

3) Mengajarkan Mereka Membaca Al Qur’an 

Ini merupakan masalah besar yang hanya akan di 

dapatkan oleh orang yang bersungguh-sungguh 

menghafalnya dan mengamalkannya. Hendaklah ibu 
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memulainya dengan menyuruh menghafal surat Al 

Fatihah dan surat-surat pendek. Demikian pula 

hendaklah kita menyuruh mereka menghafal at 

tahiyyat untuk shalat. 

Para ibu pada masa kejayaan Islam benar-benar 

memotivasi anak-anaknya agar mendapatkan 

kebaikan, lebih-lebih Al Qur’an, sebagaimana 

mereka mengusahakan kebaikan bagi jiwa anak-

anaknya. 

Diatas adalah sebagian besar hak anak yang terdapat dan dijelaskan 

di Al Qur’an, dan dapat dipahami pula bahwa sebagian juga merupakan 

kewajiban orang tua, khususnya ibu yang harus dipenuhi. Namun melihat 

kondisi di awal dimana sang ibu adalah seorang wanita karir atau wanita 

yang bekerja, tentu saja tidak memiliki waktu penuh untuk sang anak. Maka 

dari itu pada bab berikutnya akan dijelaskan bagaimana cara seorang ibu 

sekaligus wanita karir membagi waktu mereka antara anak dan pekerjaan, 

dan bagaimana cara mereka mengajari anak di tengah kesibukan 

pekerjaannya di kantor. 


