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ABSTRAK 

 

 

Dalam sejarah wanita hanyalah pengoda atau dianggap hina namun ketika 

ajaran agama datang wanita tidak lagi dianggap hina,  melainkan dihormati serta 

kesejajarnya meski dihargai,karena pada zaman sekarang wanita lebih banyak 

berkiprah di dunia kerja Di banding laki-laki. 

Oleh karena itu, menjadi wanita karir juga banyak menghadapi tantangan 

baik dari internal maupun external, namun disini wanita bekerja cenderung 

menghasilkan manfaat meski harus mengorbankan anak, suami yang mungkin ia 

membutuhkan kasih sayang dari kita, wanita. Segala sesuatu yang kita kerjaan 

terdampak baik buruknya ke diri kita sendiri, hanya saja mereka yang berkarir 

banyak di hadapkan sebab adanya alasan sehingga mereka mau tidak mau harus 

dilakukan. 

Penulis melihat dari segi wawancara lagi observasi bahwa banyak diantara 

mereka memandang menjadi wanita karir itu positif dari pada negatif. Baik 

menurut islam maupun Kristen, hanya saja yang berbeda keyakinan dan massage 

wanita itu bekerja, yang pada intinya sama menginginkan tujuan satu. 

 

Kata kunci: wanita karir, Islam dan Kristen  
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ABSTRACT  

 

In history, women are only teasers or considered despicable, but when 

religious teachings came, women were no longer considered despicable, but 

respected and their equality was respected, because today women are more active 

in the world of work than men.  

Therefore, being a career woman also faces many challenges both 

internally and externally, but here working women tend to generate benefits even 

though they have to sacrifice their children, husbands who may need our affection 

from us, women. Everything we do has a good and bad impact on ourselves, it's 

just that those who have a lot of careers are faced with reasons that they inevitably 

have to do it.  

The author sees from the interview point of view again the observation 

that many of them view being a career woman is positive rather than negative. 

Both according to Islam and Christianity, it's just that different beliefs and 

women's massage works, which in essence want the same goal.  

 

Keywords: Career Women, Islam and Christianity  
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 الملخص

  

فٟ اٌخبض٠د ، وبٔج اٌّطأة حضب٠ك فمظ أٚ حعخبط حم١طة ، ٌٚىٓ عٕسِب جبءث اٌخعب١ٌُ اٌس١ٕ٠ت ، ٌُ حعس 

ا١ٌَٛ أوثط ٔشبطًب فٟ عبٌُ اٌعًّ اٌّطأة حعخبط حم١طة ، بً وبٔج ِحخطِت ٚحُ احخطاَ ِسبٚاحٙٓ ، ألْ إٌسبء 

 . ِٓ اٌطجبي

ٌصٌه ، حٛاجٗ اٌّطأة اٌعبٍِت أ٠ًضب اٌعس٠س ِٓ اٌخحس٠بث عٍٝ اٌصع١س٠ٓ اٌساذٍٟ ٚاٌربضجٟ ، ٌٚىٓ 

ٕ٘ب ح١ًّ إٌسبء اٌعبِالث إٌٝ ححم١ك فٛائس عٍٝ اٌطغُ ِٓ أٔٗ ٠خع١ٓ ع١ٍٙٓ اٌخضح١ت بأطفبٌٙٓ ، أظٚاجُٙ 

وً ِب ٔمَٛ بٗ ٌٗ حأث١ط ج١س ٚسٟء عٍٝ أٔفسٕب ، إٔٗ فمظ أٌٚئه اٌص٠ٓ . أ٠ٙب إٌسبءاٌص٠ٓ لس ٠حخبجْٛ ِٕب ، 

 . ٌس٠ُٙ اٌىث١ط ِٓ اٌٛظبئف ٠ٛاجْٙٛ أسبببًب ال ِحبٌت ع١ٍُٙ اٌم١بَ بٙب

٠طٜ اٌّؤٌف ِٓ ٚجٙت ٔظط اٌّمببٍت ِطة أذطٜ أْ اٌّالحظت اٌخٟ ٠طٜ اٌعس٠س ُِٕٙ أْ وٛٔٙب اِطأة 

ٚفمًب ٌإلسالَ ٚاٌّس١ح١ت ، فئْ اٌّعخمساث اٌّرخٍفت ٚأعّبي اٌخس١ٌه إٌسبئ١ت . ١ٌٚس سٍبٟعبٍِت ٘ٛ أِط إ٠جببٟ 

 . ، ٚاٌخٟ حط٠س فٟ جٛ٘ط٘ب ٔفس اٌٙسف

 

  اٌّطأة اٌعبٍِت ، اإلسالَ ٚاٌّس١ح١ت: اٌىٍّبث اٌّفخبح١ت
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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 di ekonomi dan profesi.
1
 

Kemajuan teknologi dan budaya telah banyak mendukung kemajuan 

bangsa dan masyarakat dunia. Khususnya indonesia, bidang karir 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 menunjukan bahwa wanita merasa memiliki 

persamaan hak dengan laki-laki, sehingga banyak wanita meniti karir sesuai 

dengan profesinya.
2
  

Dengan demikian, wanita  merupakan obyek dari pada subyeknya 

sendiri. Pada kenyataannya, praktek-praktek yang memperlakukan wanita 

sebagai subordinat bagi laki-laki dalam perjalanan sejarah pada akhirnya 

menjadi sebuah keyakinan. Gambaran negatif terhadap wanita dalam 

masyarakat sering dikaitkan secara teologi dengan doktrin-doktrin agama. 

Bahkan ajaran agama dijadikan dasar justifikasi terhadap praktek-praktek 

yang sifatnya merendahkan nilai wanita.
3
 

                                                             
1
Hardianti,”Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan 

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa”, Skripsi , Makassar: UIN Alauddin Makassar, 

hlm. 1 Diaskes Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/6205/1/Hardianti.Pdf pada tanggal 3 maret 

2019 

 
2
 Ibid. 

 
3
Riffat Hasan, Membangun Teologi Islam Yang Feminis, dalam Perempuan Di Garis Depan, ed. 

Luluk Nurhamidah (2000, PB Korp PMII Putri, : Jakarta), 5.   

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6205/1/HARDIANTI.pdf
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Berbicara tentang wanita, sejarah menceritakan bahwa sebelum 

turunnya al-Qur‟an terdapat berbagai macam peradaban, seperti Yunani, 

Romawi, India, dan Cina yang memandang rendah seorang wanita. Hal ini 

terjadi sekitar abad pertengahan dimana wanita mengalami fase kekacauan dan 

pergolakan status mereka. Sejarah menceritakan bahwa puncak peradaban 

Yunani, perempuan dijadikan alat pemenuhan naluri seks laki-laki. Dalam 

pandangan Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Peradaban 

Romawi menjadikan perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan 

ayahnya, dan setelah menikah kekuasaannya berpindah ke tangan suami. 

Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan 

membunuh. Segala hasil usaha perempuan menjadi milik keluarga laki-laki. 

Ini berlangsung hingga abad ke V Masehi. Pada peradaban Hindu dan Cina, 

hak hidup bagi seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat 

kematian suaminya, istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya 

dibakar. Tradisi ini baru berakhir pada abad XVII Masehi.
4
 

Posisi wanita pada periode awal Kristen atau periode abad pertengahan 

sepenuhnya sangat memprihatinkan. Mereka dibakar ditiang pembakaran 

karena dianggap sebagai wanita jahat. Dalam konsep Kristen masa lalu, 

wanita dianggap sebagai “Penggoda‟ yang bertanggung jawab atas kejatuhan 

Adam as. 

Menurut Anne Sofie Roald dalam bukunya yang di kutip oleh Saidul 

Amin,  Berjudul Filsafat Feminisme, dalam bible ada ditemukan ayat-ayat 

yang meletakkan perempuan (Isteri) pada posisi yang sangat rendah sementara 

lelaki (suami) pada tempat yang tinggi bahkan disejajarkan dengan Tuhan, 

seperti yang disebutkan di dalam Efesus 5:22 „Hai Istri, tunduklah kepada 

suamimu seperti kepada Tuhan”. Hal ini menimbulkan asumsi di kalangan 

                                                             
4
Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender: Persepektif Al-Qur‟ n, (1999, Paramadina, : 

Jakarta), i.   
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feminist Kristen bahwa bible itu bukan kalam Tuhan, akan tetapi karya 

Manusia. Khususnya lelaki.
5
 

Empat belas abad yang lalu, ketika perlakuan peradaban tidak 

manusiawi terhadap wanita di Semenanjung Arabia dan seluruh dunia telah 

mencapai puncaknya, Islam datang sebagai cahaya. Di dalam 

kesempurnaannya, Islam memberi sebuah pandangan penuh keseimbangan 

dengan hukum-hukum terbaik menyangkut status wanita. Islam menjadikan 

kedudukan wanita sangat terhormat, sebagaimana pendapat Ibu Shinta: “Islam 

tidak hanya memihak kaum perempuan, tetapi juga memandang persamaan 

antara laki-laki dan perempuan. Dengan bukti salah satu misi Rasulullah 

adalah mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan.
6
 

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu diciptakan Allah sesuai 

dengan kodratnya. Demikian pula baik laki-laki maupun perempuan, mereka 

memiliki kodrat masing-masing. Jangankan jenis kelamin, tiap individu saja 

memiliki kodrat masing-masing. Walaupun demikian harus diakui bahwa 

sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan sama dari segi 

kemanusiaannya.
7
 Sebagaimana tercantum dalam al-Qur‟an surat al-Baqarah 

ayat 30.  

                           

                         

    

Artiny  : “Ing tl h ketik  Tuh nmu berfirm n kep d  p r  M l ik t: 

“Sesu ngguhny  Aku hend k menj dik n seor ng kh lif h di muk  bumi”. 

                                                             
5
Saiudul Amin, FILSAFAT FEMINISME (Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan di Dunia 

Barat dan Islam), (2015, ASA RIAU : Pekanbaru), 76. 

 
6
Shinta Nuriyah Wahid, Islam Itu Memihak Kaum Perempun, (2002, Jawa Pos, Minggu, 2 Juni,), 

hlm.34 

 
7
 http://hbis.wordpress.com/2009/07/16/bagaimana-wanita-karir-menurut 

islam/http://m.cybermq.com Di Askes pada tanggal 18 Juli 2017 Jam 20.30 WIB. 

http://hbis.wordpress.com/2009/07/16/bagaimana-wanita-karir-menurut%20islam/
http://hbis.wordpress.com/2009/07/16/bagaimana-wanita-karir-menurut%20islam/
http://m.cybermq.com/
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Merek  berk t : “Meng p  Engk u hend k menj dik n (Kh lif h) di bumi 

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpah darah, 

padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu Engkau dan dan mesucikan 

Engk u”? Tuh n berfirm n :”Sesungguhny  Aku menget hui  p  y ng tid k 

engk u ket hui”(Al-Baqarah: 30) 

Al-Qur‟an mengupas berbagai hal tentang wanita dalam berbagai 

surat, dan suatu kehormatan bagi wanita sebab salah satu surat di dalam al-

Qur‟an diberi nama dengan An-Nis ‟ yang artinya adalah “kaum wanita”. Al-

Qur‟an yang menjelaskan tentang hak-hak wanita secara umum terdapat pada 

surat an-Nisa‟ ayat 32 

                          

                         

          

Artiny : “D n j ng nl h k mi iri terhadap apa yang di karuniakan 

Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. 

(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian  dari pada apa yang mereka 

usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka 

usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari Karuni-Nya. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nissa:32) 

Sedangkan dalam Bibel dijelaskan mengenai penciptaan wanita yang 

menyatakan bahwa Tuhan menciptakan wanita sebagai afterthought 

(menciptakan wanita setelah laki-laki). Dipertegas pula bahwa Tuhan 

menciptakan Adam terlebih dahulu, setelah itu baru menciptakan Hawa. 

Sebagaimana yang tertulis dalam ayat Timotius 2: 13. 

Dan wanita tidak hanya diciptakan dari unsur laki-laki, tetapi juga 

diperuntukkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Paulus dalam 

Bibel 1 Korintus 11: 9 



 

5 

Dalam ayat lain secara tegas dijelaskan bahwa wanita diciptakan hanya 

sekedar untuk membantu Adam, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab 

Perjanjian Lama yaitu Kejadian 2 : 18.
8
 

Tuh n All h berfirm n: “Tid k B ik, k l u m nusi  itu seor ng diri 

saja. Aku akan menjadikannya penolong baginya, yang sepadan dengan dia. 

(Kejadian 2 : 18) 

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa Bibel menetapkan 

fungsi diciptakannya wanita sebagai akibat dari diciptakannya laki-laki. 

Wanita diciptakan hanya untuk meringankan beban dan tugas kemanusiaan 

yang hakikatnya adalah milik laki-laki. 

Dari sejarah diatas penulis dapat menyimpulkan bahwah kedatangan 

wanita dimuka bumi ini sebelum agama Islam datang wanita objek pemuas 

nafsu birahinya laki-laki, namun ketika itu Nabi SAW datang menyapaikan 

ajaranya yaitu Islam, berbalik 99 % wanita lebih terpandang akan 

kehormatanya serta mulia dihadapan Allah dan Rasul. 

Mengapa demikian, karena wanita di zaman rasuluallah banyak 

menebarkan manfaat, baik ia harus bekerja karena tidak ada yang membiayayi 

hidupnya. Begitupun tenanga pengajar dimasa itu terdapat adanya wanita yang 

teliti lagi cerdas. Oleh sebab itu, wanita di zaman sekarang bekerja diluar 

rumah merupakan hal yang wajar mereka lakukan, apalagi di era globalisasi 

yang penuh akan tuntutan hidup mereka harus berjuang melakukan yang 

terbaik demi impian lagi kebutuhan mereka.   

Dengan melalui dunia kerja wanita mampu mengaktualisasi diri 

sehingga terdapatnya kemandirian finansia, jika wanita telah memiliki hal 

tersebut tidak menutup kemungkinan wanita tidak menginginkan pendamping 

atau akan lambat menginginkan pendamping, namun wanita Islam dianjurkan 

untuk menikah dengan lawan jenisnya sehingga ia lebih terhormat dan mulia. 

Mengapa demikiann, karena dengan menikah ia mampu menjaga suami dan 

anak-anaknya. Bukankah hal ini sangat mulia disisi Allah SWT. 
                                                             
8
 Alkitab Perjanjian Lama, (1977, Lembaga Alkitab indonesia : Jakarta), 10. 
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Seiring perkembangan zaman wanita tidak ingin berdiam diri dirumah, 

melainkan ia ingin melakukan kegiatan yang baginya akan menumbuhkan 

manfaat.  Salah satunya dengan bekerja diluar rumah, bekerja dengan baik 

akan mendapatkan hasil yang baik pula, begitupun dengan karirnya maka 

tidak jarang wanita yang bekerja diluar rumah, sekarang menjadi julukan  

wanita karir. 

Dengan menyandang status wanita karir, dizaman saat ini wanita akan 

lebih terpandangan kehormatanya, dengan kemampuanya yang bermanfaat 

bagi semua orang. Namun tidak menutupi kenyataan bahwa menjadi wanita 

karir tidak mudah melainkan banyak sekali rintangan yaitu salah satunya 

pengorbanan, dimana wanita karir harus meninggalkan keluarganya suami dan 

anak-anaknya yang ia rasa dengan hadirnya asisten rumah tangga mampu 

mengantikan tugasnya, tidak semua suami menyukai kehadiran asisten rumah 

tangga dirumahnya dan mencintai istrinya dengan harus bekerja.  Kalau sudah 

menjadikan pekerjaannya nomer satu dibandingkan keluarganya, maka tidak 

menutup kemungkinan banyak terjadi masalah yang terus-menerus belanjut. 

Perlu diketahui  wanita yang beristri tidak dituntut untuk mencari nafkah, 

tugas mencari nafkah ialah suami sedangkan istri mengatur segala sesuatu 

yang berhubungan dengan keluarga dan anak-anaknya.  

Pengorbanan akan tetap selalu ada ketika kita ingin melangkah kepada 

sebuah kemajuan. Begitupun dengan menjadi wanita karir yang bestatus 

beristri. Menurut realita tidak semua laki-laki yang mengharuskan wanita 

untuk tetap dirumah saja, ia juga mempunyai hati dan naluri yang 

membolehkan wanita untuk keluar bahkan bekerja di luar rumah. Dengan 

suatu catatan kewajiban istri harus menomer satukan keluarga ketimbang 

pekerjaanya. Maka dengan itu para lelakipun yang bekerja diluar rumah akan 

menjadi tenang meninggalkan keluarga untuk mencari nafkah.. 

Namun fungsi sebagai wanita karier ini ternyata tidak sepi dari 

persoalan. Persoalan tersebut antara lain adalah tentang pengasuhan anak. 

Secara emosional anak lebih dekat kepada ibunya, ketimbang kepada ayahnya. 
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Oleh sebab itu ketergantungan anak terhadap ibu sebagai pengasuh, pendidik, 

serta yang mengawasi perkembangan anak banyak diletakkan pada ibu. 

Sementara ayah bekerja di luar rumah. Maka bila ibu bekerja di luar rumah itu 

berarti perhatian terhadap anak menjadi berkurang.
9
 

Jadi, dari gambaran bahwa realita wanita berkarir bukanlah seenak 

yang kita kira, melainkan terdapat banyaknya masalah. Maka disini penulis 

bermaksud ingin menulis judul Skripsi yaitu “WANITA KARIR DALAM 

PANDANGAN KOMUNITAS KARYAWAN  MUSLIM DAN KRISTEN DI 

PERUSAHAAN FINANSIA MULTI FINANCE (KREDIT PLUS) 

KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU. Dengan tujuan mengkaji 

lebih dalam mengenai bagaimana Islam dan Kristen memandang serta 

menyikapi mengenai fenomena yang berkaitan dengan judul di atas. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari 

kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam 

skripsi ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, 

Wanita karir terdiri terdiri dari dua kata, yaitu: “wanita” dan “karir”.  

1. Wanita Karir 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan: perempuan 

dewasa.
10

 Sedangkan karir Mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, 

perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan 

sebagainya. Kedua pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.
11

  

                                                             
9
 http://anisatunnikmah.blogspot.co.id/2012/01/perempuan-dan-karier-dalam-islam.html diaskes 

pada tanggal 18-agustus-2017 jam 21:30 WIB. 

 
10

 Tim penyusun kamus pusat bahasa, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), III: 268.  

 
11

 Ibid., hlm. 508. 

http://anisatunnikmah.blogspot.co.id/2012/01/perempuan-dan-karier-dalam-islam.html%20diaskes%20pada%20tanggal%2018-agustus-2017
http://anisatunnikmah.blogspot.co.id/2012/01/perempuan-dan-karier-dalam-islam.html%20diaskes%20pada%20tanggal%2018-agustus-2017
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Jadi, penulis dapat menyimpulkan perngertian dari wanita karir 

ialah wanita yang memiliki pilihan hidup dengan cara mengaktualisasi diri 

untuk terus maju dan Bekarya. 

2. Komunitas (Wahit 2005) 

Komunitas adalah kelompok individu yang tinggal di wilayah tertentu, 

guna memiliki nilai keyakinan, minat yang sama, serta adanya interaksi 

satu sama lain untuk mencapai tujuan. 

Jadi dapat disimpulkan komunitas, ialah sekumpulan individu yang 

menetap diwilayah tertentu yang memiliki nilai keyakinan, serta minat 

yang sama, dan terdapat adanyan interaksi satu sama lain guna mencapai 

tujuan. 

.  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan 

dalam hal: 

1. Bagaimana pandangan komunitas karyawan muslim terhadap wanita karir 

di perusahaan finansia multi finance (Kredit Plus) Pekanbaru? 

2. Bagaimana pandangan komunitas karyawan Kristen terhadap wanita karir 

di perusahaan finansia multi finance (Kredit Plus) Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan    

a. Tujuan Penelitian  

1) Untuk mengetahui wanita karir dalam pandangan komunitas Muslim 

2) Untuk mengetahui wanita karir dalam pandangan komunitas Kristen 

b. Manfaat Penelitian 

1) Secara teoritis, untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada kaum 

wanita, khususnya yang mempunyai peran ganda yaitu wanita yang 

tugasnya tidak hanya untuk kelurganya melainkan pekerjaan yang di 

atur oleh pimpinan karna ia menyandang status sebagai wanita karir. 
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2) Secara praktis, untuk menambah wawasan dan bahan masukan yang 

berharga bagi pembaca terkhusus Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin, 

maupun bagi masyarakat yang berkaitan dengan karir. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan untuk 

mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik, maka diperlukan sistematika 

penulisan yang baik pula.sehingga isi dari hasil penelitian tidak melenceng 

dari apa yang sudah direncanakan dan ditetapkan dalam rumusan masalah 

yang diteliti. Oleh karena itu, perlu adanya sistematika penulisan yang baik 

dan terarah dengan perincian sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini penulis mencantumkan latar 

belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian berserta sistematika penulisan. Isi pokok bab ini merupakan 

gambaran dari seluruh penelitian yang akan dilakukan, sedangkan uraian yang 

lebih rinci akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya. 

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini membahas tentang wanita 

karir dalam pandangan komunitas muslim, yang meliputi : definisi wanita 

karir, ciri-ciri wanita karir, faktor-faktor wanita karir, dampak negatif dan 

fositif wanita bekerja,  wanita karir menurut Islam dan Kristen, dampak Positif 

dan Negatif wanita karir dan  tujuan wanita berkarir. 

BAB III : dalam bab ini membahas tentang metode penelitian, jenis 

penelitian,sumber penelitian, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

BAB IV : dalam bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis 

data (pembahasan dan hasil) 

BAB V : simpulan dan saran, bab ini merupakan jawaban dari 

keseluruhan rumusan masalah hingga pada bentuk penyelesaian yang 

tergambar.  
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Landasan Teori 

1. Wanita Karier 

Sinonim kata wanita dan perempuan itu sama saja namun dalam 

perkataan (perempuan) lebih halus panggilanya. Jadi, dalam skripsi ini 

penulis untuk selanjutnya gunakan kata “wanita” karena untuk saat ini 

lebih populer dan banyak disebutkan dalam percakapan sehari-hari.
12

 

Secara terminologi, wanita adalah kata yang umum digunakan 

untuk menggambarkan perempuan dewasa. Sedangkan secara etimologi 

wanita berdasarkan wanita yang ditata atau yang diatur oleh lelaki. 

Wanita menurut para ahli dan termasuk dalam pengertian kamus 

besar bahasa Indonesia, yaitu: 

a. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) wanita adalah 

perempuan dewasa atau kaum putri.
13

 

b. Berdasarkan moenawir khali dalam skripsi hardianti mengemukakan 

wanita disebut juga perempuan, puteri, istri, ibu sejenis dari bangsa 

manusia yang halus kulit, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan 

bentuk dari susunan laki-laki.
14

 

c. Definisi wanita menurut para ahli psikologi ialah perempuan dewasa: 

yang berada para rentang umur 20-40 tahun yang notabene dalam 

penjabaranya yang secara teoritis digolongkan atau tergolong masuk 

pada era rentang umur dimasa dewasa awal atau dewasa muda. 

 

                                                             
12

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) 

 
13

 Http://Kbbi.Web.Id/Wanita.Html Diaskes Pada Hari Kamis Tanggal 01-01-2019 Jam 13.00 

WIB. 

 
14

 Hardianti “Perbandingan Agama: Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa 

Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowaprodi Sosiologi Agama. Hal. 9 

Diaskes Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/6205/1/Hardianti.Pdf Pada Tanggal 2 Februari 2019 

Jam 10.00 Wib. 

http://kbbi.web.id/wanita.html
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6205/1/HARDIANTI.pdf
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Jadi, penulis dapat menyimpulakan wanita adalah bentuk 

kepribadian yang lembut,santun namun kuat dalam menjalankan tugasnya. 

Sedangkan karir menurut para ahli dan termasuk dalam pengertian 

kamus besar bahasa indonesia, yaitu: 

a. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) karier adalah 

perkembangaan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, 

dan sebagainya yang memberikan harapan untuk maju.
15

 

b. Menurut rachman dan Savitri, karir adalah urutan dari kegiatan dan 

perilaku yang terkait dengan kerja dan sikap, nilai dan aspirasi yang 

terkait sepanjang masa hidup seseorang. 

c. Gibson dkk (1995:305) 

Menurut Gibson dkk, karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang 

berkaitan dengan pengalaman dan aktifitas kerja selama rentang waktu 

kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus 

berlanjut. 

d. Soetjipto dkk (2002:276) 

Menurut Soetjipto dkk, karir adalah bagian dari perjalan hidup 

seseorang bahkan bagi sebagaian orang merupakan suatu tujuan hidup. 

Jadi, menurut penulis dapat menyimpulkan karir adalah sebuah 

bentuk perubahan dalam kehidupan sesorang yang bertujuan dalam 

kemajuan. 

Sedangkan komunitas ialah sekumpulan individu yang menetap 

diwilayah tertentu yang memiliki nilai keyakinan, serta minat yang sama, 

dan terdapat adanyan interaksi satu sama lain guna mencapai tujuan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa berkerja dalam suatu perusahaan 

memiliki nilai keyakinan meski berbeda, namun minat dalam 

keberlangsungan program kerja berjalan dengan lancar. 

Sedangkan karyawan ialah orang bekerja dalam tekanan 

perusahaan guna menghasilkan untuk perusahaan. 

 

                                                             
15

 http://kbbi.web.id/karier..html dikutip pada tanggal 06-01-2019 pada jam 10.00 WIB. 

http://kbbi.web.id/karier..html%20dikutip%20pada%20tanggal%2006-01-2019
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2. Ciri-ciri wanita karier 

 Islam sebagai agama yang memudahkan kita dalam memahaminya, serta 

memberikan rasa hormat kepada wanita yang mampu mengembangkan 

keahlianya. begitupun Islam tidak melarang bahkan mewajibkan 

pemeluknya beramal untuk kemajuan Islam,serta wanita dipandang pribadi 

yng idependen, wanita diberi hak untuk berbudaya, berkarya cipta, agar 

berprestasi di pentas alam, berapresiasi di muka bumi secara benar sesuai 

dengan petunjuk-Nya. Dengan demikian wanita lebih memiliki 

pengetahuan akan eksistensi keislamanya,dan mengenal sosok wanita dari 

zaman ke zaman dan tidak akan terbawa oleh arus kultural yang 

menyesatkan. 

Dalam pandangan Islam manusia tidak dilarang bekerja dan 

bekarir, asalkan wanita dapat menempatkan dirinya seperti yang terungkap 

dalam firman Allah SWT dalam QS. Ath Thalaq (65):6 

 

                    

                      

                           

     

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang 

sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan 

(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 

kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 

itu) untuknya. 
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Berdasarkan dalam firman Allah diatas maka wanita yang 

bekarir, baik diluar maupun didalam rumah itu dibenarkan dalam aqidah, 

asalkan tidak menyimpang dari fitrah kewanitaannya. 

Dengan demikian ada beberapa ciri-ciri wanita karier:
16

 

a. Memiliki kesiapan mental, wanita karir harus memiliki wawasan 

tentang bidang yang digelutinya dan memiliki keberanian memikul 

tanggung jawab sehingga tidak tergantung pada orang lain. 

b. Kesiapan jasmani, Wanita Karir harus sehat secara fisik dan memiliki 

stamina untuk menekuni bidang pekerjaan tertentu. 

c. Kesiapan Sosial, Seorang wanita karir harus memiliki kemampuan 

untuk: 

1) mengembangkan keharmonisan hubungan antara karir dan kegiatan 

rumah tangga. 

2) Menumbuhkan saling pengertian dengan kelaurga dekat dan 

tetangga. 

3) Mengontrol pergaulan yang luas dengan cara menjaga martabat diri 

sehingga terhindar dari fitnah dan gosip. 

4) Beradaptasi dengan lingkungan terkait. 

d. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan prestasi kerja demi 

kelangsungan karir dimasa depan. 

e. Menggunakan peluang dan kesempatan yang baik. 

f. Mempunyai pendamping yang mendukung dengan gagasan baru. 

3.  Faktor-faktor wanita karir 

  Adapun faktor-faktor wanita berkarir yaitu sebagai berikut:  

a. Faktor pendidikan  

Pada saat ini bidang pekerjaan tidak lagi didominasi oleh 

kekuatan fisik seseorang, kaum wanita banyak memperoleh 

kesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang 

dipelajarinya di bangku kuliah. Para wanita yang telah menyelesaikan 

                                                             
16

 Alifulahtin Utaminingsih, Gender dan Wanita Karir, (Malang: UB Press, 2017),hlm. 63 
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pendidikan diperguruan tinggi dan meraih gelar sarjana pada 

umumnya sudah tentu tidak akan mau atau tidak betah tinggal di 

rumah tanpa melakukan aktivitas apapun. Oleh sebab itu mereka akan 

mencari lowongan kerja untuk meniti karir yang sesuai dengan 

disiplin keilmuan yang mereka miliki. 

Pendidikan merupakan hal dasar bagi generasi muda untuk 

menimbang ilmu dan kemudian diaplikasikan sesuai dengan bakatnya. 

Terkait dengan wanita karir  salah satu menunjang untuk berkarir ialah 

berpendidikan sehingga para pelamar kerja mudah untuk memperoleh 

pekerjaan yang sesuai minatnya. 

Hal itu juga disebabkan oleh struktur pola wanita yang 

berubah sama cepatnya dengan perubahan dan perkembangan ilmu 

dan teknologi, baik untuk menampilannya maupun aktivitasnya. 

Semangat emansipasi wanita harus mendapat tempat yang seimbang 

ditengah hiruk piluknya peradaban Indonesia dewasa ini. Kontribusi 

wanita dalam segenap jajaran sosio-kultural masyarakat kita 

merupakan suatu konsekuensi logis hasil pendidikan. Tingkat 

pendidikan wanita dapat menentukan besar kecilnya partisipasi 

angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita merupakan 

indikator keinginan wanita untuk mendapatkan otonomi atau 

kemandirian.
17

  

b. Faktor ekonomi 

Seringkali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan 

mendesak, membuat suami istri harus bekerja untuk bisa mencukupi 

kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi memiliki seorang anak yang harus 

dipenuhi kebutuhannya. Sandang panganya, begitupun pendidikanya, 

apalagi terkait di zaman sekarang yang serba dengan teknologi dan ini 

merupakan kebutuhan melampaui dari hasil atau gaji seorang suami, 

                                                             
17
Kamariah,”Mencari Sosok Wanita yang Proporsional”dalam Wanita Indonesia, rangkuman 

informasi suplemen 1, Penyusun: Kamariah Tambunan dkk,(Jakarta:Pusat Informasi Wanita dalam 

Pembangunan dan UNICEF,1989),Cet, I, hal 109  



 

15 

dan dari itu istri mau atau tidak mau turut membantu beban suami, 

dengan bekerja bersama-sama. 

Hal diatas juga di dukung oleh proses industrialisasi yang 

banyak membawa perubahan dalam masyarakat, baik perubahan di 

tempat kerja apapun sikap dan prilaku masyarakat. Industrialisasi 

berarti menguatkan sektor formal, berarti makin besar jumlah pekerja 

disektor tersebut. Oleh karna industri adalah mengelolah usaha secara 

ekonomis dan efesien, maka pengusaha akan mengusahakan suatu 

harga produksi yang serendah mungkin dengan perpaling pada tenaga 

kerja murah yaitu wanita. Ada beberapa sektor industri yang 

mendambakan mempekerjaan wanita seperti tekstil, elektronika, 

farmasi, makanan dan minuman, dan rokok. Keadaan ini sangat 

merangsang para wanita untuk ikut dalam kegiatan industri dan hidup 

di daerah perkotaan dan sekitarnya. Dorongan mereka terlibat dalam 

industri ialah tidak lain untuk membantu meringankan beban keluarga, 

ingin memiliki penghasilan sendiri, dan kurang tertarik dengan kerja 

pertanian di pendesaan.  

Dalam paparan diatas sudah barang tentu semakin tinggi 

tingkat kesulitan dan kemiskinan di dalam masyarakat, akan 

menyebabkan kenaikan tingkat partisipasi wanita dalam angkatan 

kerja. Namun demikian, rasanya untuk saat ini seorang wanita, 

terutama yang sudah bekeluarga tidak ada salahnya ikut serta bekerja 

membantu suami, sehingga seorang istri dapat mandiri atau tidak 

terlalu tergantung sepenuhnya dalam hal ekonomi kepada suaminya, 

dan ia juga dapat membantu suami memenuhi keperluan keluarga. 

c. Faktor budaya 

Kalimat “wanita tidak usah menye-menye. Cukup di rumah, 

mengurus nak, melayani suami. Kerja wanita hanya seputar di dapur, 

sumur dan kasur”, seperti sudah kadaluarsa.
18

  

                                                             
18

 Dari kompasiana.com, diaskes hari selasa tanggal 2 februari 2019.jam 08:00 WIB. 
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Sangat bertolak belakang dengan nuansa delapan puluh 

tahunan dimana kaum wanita hanya sebatas rumah dan pasar, sebuah 

lingkaran sempit karena kaum perempuan dianggap mustahil 

mengerjakan apa yang dilakukan oleh laki-laki dengan alasan lemah 

fisik dan mental.  

Dalam era Globalisasi ini keterlibatan wanita sangat esensial. 

Hampir tidak terlihat lagi perbedaan antara laki-laki dengan wanita. 

Keduanya memiliki hak, status, peranan, dan kesempatan untuk 

berkembang dan berkontribusi dalam struktur masyarakat modern. 

Kita tidak asing lagi melihat seorang wanita bekerja menjadi buruh 

pabrik, menjadi sopir angkot, pilot, CEO perusahaan, bahkan menjadi 

dewan legislatif suatu negara. 

Dikutip dari kompasiana kembali, berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada februari 2017, Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) pekerja wanita meningkat sebesar 2,33 

persen menjadi 55,04 persen dari sebelumnya yaitu, 52,71 persen pada 

februari 2016. 

Hal itu berarti perempuan semakin aktif mengambil bagian 

dalam mendukung perekonomian nasional dan memiliki kesempatan 

yang sama dibidang pekerjaan. 

d. Faktor Sosial  

Tuntutan zaman menyebabkan wanita yang meninggalkan 

keluarga untuk bekerja semakin menonjol. Seringkali bukan semata-

mata untuk menyukupi kebutuhan hidup saja wanita harus bekerja, 

tetapi juga didorong oleh faktor-faktor lainya seperti untuk 

meningkatkan status sosial.
19

  

 

                                                             
19

 Desiree Auraida dan Jufri Rizal (Ed), “M sy r k t d n M nusi  D l m Pemb ngun n”, 

(Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1993) hal. 280 



 

17 

e. Kebutuhan aktualisasi diri
20

 

Menurut Rogers dalam Schultz (1991) dalam buku yang 

berjudul perempuan dalam realitas sosial budaya menyebutkan bahwa 

aktulisasi adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan 

sifat-sifat dan potensi-potensi psikologis yang unik.
21

 

Jika sejarah menunjukkan bahwa dominasi lelaki lebih besar 

dibandingkan dengan wanita dalam penemuan, pemakaian dan 

pengendalian teknologi, alasannya semata-mata disebabkan oleh 

karena peluang bagi mereka untuk mengaktualkan potensi mereka 

selama ini terbatas. Keterbatasan ini disebabkan oleh beban tugas 

kekeluargaan yang begitu dominan ditumpukkan pada pundaknya. 

Juga karena diskriminasi kesempatan belajar yang diberikan oleh 

keluarga, masyarakat, atau Negara padanya.
22

 

Saat ini, seiring dengan berkembangnya pola pikir masyarakat 

para aktifis jender menjadikan semakin banyaknya para wanita yang 

mandiri, dalam arti aktif bekerja dan meniti karir, menyebabkan 

penilaian atau anggapan miring tentang wanita bekerja diluar rumah 

perlahan-lahan mulai berubah. Wanit yang bekerja di ruang public 

mulai dipertahankan dan diakui kemampuanya. 

Selain meniti karir sebagai pegalaman, berdasar hadist 

Rasuluallah SAW, menganjurkan seluruh umatnya untuk selalu 

berusaha dan bekerja guna mencukupi kebutuhn hidup, ternyata 

dengan bekerja, seseorang dapat memperoleh manfaat tersendiri, 

diantaranya ialah: 

1) terjalin hubungan sosial dan rasa kebersamaan diantara rekan kerja 

2) dapat memperluas wawasan seseorang. 
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3)  Unsur humor dalam hidup seseorang bisa bertambah 

4) Tersedia berbagai sumber ide, informasi, maupun nasihat yang 

sebelumnya tidak diketahuiseseorang. 

5) Dapat memperluas jaringan atau relasi kerja 

.   

4.  Wanita Karir Menurut Islam dan Kristen 

a.  wanita karir menurut islam  

Sebagaimana Allah SWT menyakini kebenaran Al-Qur‟an dan 

Sunnah maka tertanam dari lubuk hati bahwa menyukuri nikmat Allah 

merupakan kewajiban mutlak yang harus dikerjakan. Berkerja dalam 

takaran Agama Islam adalah ekuivalen dengan pernyataan syukur.
23

 

Dalam bukunya Syubhat haula al-Islam, muhammad Qutb 

menjelaskan bahwa:
24

 

Perempuan pada zaman nabi pun bekerja ketika kondisi 

menuntut mereka untuk bekerja, tetapi masalahnya bukan adanya hak 

atau tidak, karena Islam tidak cenderung membenarkan wanita keluar 

rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita 

tertentu. Kebutuhan wanita untuk bekerja karena tidak ada yang 

membiayai hidupnya. Atau karena yang menanggung hidupnya tidak 

mampu mencukupi kebutuhan yang menetapkan hak bekerja untuk 

wanita.
25

 

Disamping itu kerja merupakan suatu yang dibutuhkan oleh 

manusia. Kebutuhan itu bisa bermacam-macam berkembang dan 

berubah, bahkan sering kali tidak sadari oleh pelakunya.seseorang 

bekerja karena ada sesuatu yang hendak dicapainya, dan orang 

berharap bahwa aktifitas kerja yang dilakukannya akan membawa 

                                                             
23
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kepada suatu keadaan yang memuaskan dari pada keadaan 

sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada diri 

manusia terdapat kebutuhan-kebutuhan yang pada saatnya berbentuk 

tujuan yang hendak dicapai dan dipenuhinya. Demi mencapai tujuan 

itu orang terdorong melakukan aktifitas yang disebut kerja.
26

 

Kedudukan wanita dalam Islam pada dasarnya Allah SWT 

menciptakan laki-laki maupun wanita, semata-mata ditunjukan agar 

mereka mampu mengapdi kepada-Nya. Dengan demikian Islam 

mengajarkan kepada umatnya bahwa antara laki-laki maupun wanita 

sama sekali tidak memiliki perbedaan-perbedaan, baik kedudukan 

sebagai hamba Allah sebagai anggota keluarga, sebagai istri, sebagai 

ibu rumah tangga, dan sebagai anggota masyarakat maupun sebagai 

warga negara. 

Islam memuliakan wanita dengan melihatnya sebagai makhluk 

yang utuh, dengan martabat agung, dengan dimensi yang tak terhingga 

wanita tak sekedar dinilai dari segi keindahan tubuhnya. Kemolekan 

parasnya kesupelan pergaulanya. Jauh lebih luas dari itu wanita dalam 

Islam dilihat sebagai manusia yang seperti juga laki-laki, punya tugas-

tugas kemanusiaan tanggung jawab pribadi dan sosial. Mereka punya 

otak untuk berfikir, nurani untuk mengambil keputusan, tangan untuk 

bekerja, dan berkarya. Semua potensi yang di berikan laki-laki juga di 

berikan kepada wanita. Tinggal kini bagaimana memaksimalkan 

aktualisasi potensi diri (berupa bakat dan minat) yang di berikan 

sebagai rahmat Tuhan baginya dengan memperluas kesempatan 

pendidikan dan horizon komunikasi.
27

 

Menurut Agama Islam, wanita berhak memiliki harta dan 

membelanjakan, menggunakan, menyewakan menjual atau 
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menggadaikan atau menyewakan hartanya. Mengenai hak wanita karir 

atau wanita yang bekerja diluar rumah, harus ditegaskan sebelumnya 

bahwa Islam memandang wanita karena peran dan tugasnya dalam 

masyarakat sebagai ibu dan isteri sebagai peran yang mulia. 

Tidak ada pembantu atau asisten tumah tangga yang dapat 

merawat anak dan menggantikan ibunya dalam tugas mendidik dan 

membesarkannya. Adapun seorang wanita juga memiliki kewajiban 

pada suaminya untuk mengurus dirinya, rumah tangga dan anak-anak  

Islam juga menganjurkan wanita untuk tetap tinggal dalam rumah 

sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini : 

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan 

cara m kruf”. (Q.s. Al-Baqarah [2]: 233) 

           

          

        

“D n hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 

berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang 

dahulu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan 

Rasul-Nya. Sesungguh nya Allah bermaksud hendak menghilangkan 

dosa dari kamu, wahai ahl al-bayt, dan mem bersihkan kamu sebersih-

bersihnya.” (Q.s. al-Ahzâb [33]: 33 

Namun demikian, tidak ada satupun petunjuk maupun 

ketetapan dalam agama Islam yang menyatakan bahwa wanita dilarang 

bekerja diluar rumah khususnya jika pekerjaan tersebut membutuhkan 

peran dan penanganan wanita. Misalnya perawat, pengajar anak-anak 

dan dalam hal pengobatan. 

https://dalamislam.com/landasan-agama/fiqih/zakat-dalam-islam
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“D n janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 

Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang 

lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang 

mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa 

yang mereka usahakan,dan mohonlah kepada Allah sebagian dari 

karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 

sesu tu.” (QS An-Nisaa [4] : 32) 

Adapun ulama fiqih menyatakan ada dua alasan dimana 

seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah dan mencari 

nafkah, apabila berdasarkan pada alasan berikut:
28

 

1. Rumah tangga memerlukan banyak biaya untuk kebutuhan sehari-

hari dan untuk menjalankan fungsi keluarga sementara penghasilan 

suami belum begitu memadai, suami sakit atau meninggal sehingga 

ia berkewajiban mencari nafkah bagi dirinya sendiri maupun anak-

anaknya. 

2. Masyarakat memerlukan bantuan dan peran wanita untuk 

melaksanakan tugas tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh 

seorang wanita seperti perawat, dokter, guru dan pekerjaan lain 

yang sesuai dengan kodrat wanita. 

Dijelaskan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW sendiri 

tidak melarang wanita untuk melakukan pekerjaan di luar rumah : 

                                                             
28
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Dari Mu„âdh ibn S „ d diceritakan bahwa budak perempuan 

K „ b ibn Mâlik sedang menggembala kambingnya di Bukit S l ‟, lalu 

ada seekor kambing yang sekarat. Dia sempat mengetahuinya dan 

menyembelihnya dengan batu. Perbuatannya itu ditanyakan kepada 

Rasulullah Saw. Beliau menjawab, “M k n s j !” (H.r. al-Bukhârî) 

Jadi penulis dapat menyimpulkan, bahwa pandangan Islam 

terkait wanita karir menunjukan hasil positif di ranah modren, seperti 

saaat ini. Jadi wanita yang bekerja di luar rumah tidak jadi masalah 

bahkan sah-sah saja selagi kebutuhan keluarga yang jadi nomer satu 

ketimbang pekerjaan. Begitupun suami tidak hanya mengandalkan 

istri yang harus bekerja bahkan tidak memberi nafkah, dikarenakan 

istri telah bekerja bahkan penghasilan lebih tinggi istri dari pada 

suami. Begitupun sang istri tidak usah merasa sombong jika 

penghasilan lebih besar dari pada suaminya.  

Perlu diketahui bahwa menjadi istri dan memiliki karir yang 

gumilang yaitu tidak terlepas dari izin suami. Maka dari itu istri meski 

tunduk dan patuh terhadapat perintah suami. Begitun suami memberi 

nafkah itu suatu kewajiban untuk keluarganya, maka dari itu suami 

harus tidak boleh pelit dalam memberi nafkah, apalagi melihat istri 

yang bekerja lagi berpenghasilan. Dari itu suami tidak memberi atau 

menyembunyikan hasil pendapatnya. Karena didalam Islam gaji suami 

ialah untuk istri dan keluarganya, sedangkan istri adapun 

penghasilannya ialah untuk dirinya sendiri.  

Adapun jika uang istri keluar atau terpakai itu harus 

sepenuhnya dengan adanya keikhlasan seorang istri dalam 

mengeluarkan pendapatanya. Jika tidak adanya keikhlasan maka 

suami tidak berhak mengkonsumsinya. Karena dasarnya lelakilah 

yang menjadi kepala keluarga berikut pencari nafkah lahir dan batin. 
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b. Wanita karir menurut Kristen  

Posisi wanita pada periode awal Kristen atau periode abad 

pertengahan sepenuhnya sangat memprihatinkan. Mereka dibakar 

ditiang pembakaran karena dianggap sebagai wanita jahat. Dalam 

konsep Kristen masa lalu, wanita dianggap sebagai “Penggoda‟ yang 

bertanggung jawab atas kejatuhan Adam as. 

Seorang wanita dalam Perjanjian Baru, bersama suamianya 

berprofei sebagai pekerja membuat tenda (tent-maker). Alkitab 

menuliskan nama Priskila, menunjukkan kepada kita bahwa seorang 

wanita menikah dapat terlibat secara aktif dalam usaha dan juga dalam 

penginjilan. Paulus bertemu dengannya dan Akwila, suaminya, di 

Korintus (Kis. 18:1-3). Karena Paulus juga berusaha dalam bidang 

yang sama, rasul ini menetap dan bekerja sama dengan mereka. 

Priskila juga mengadakan perjalanan dan bekerja sama dengan 

suaminya sebagai penginjil. Belakangan, ketika Paulus meninggalkan 

Siria, pasangan suami istri itu menemaninya (Kis. 18:18). Paulus 

meninggalkan mereka di Efesus. Ini merupakan langkah yang 

menguntungkan, karena di sinilah pasangan ini dapat mengajarkan 

Jalan Allah yang benar kepada seorang penginjil muda penuh 

semangat bernama Apolos (Kis. 18:24-26). Apolos menjadi salah satu 

penginjil gereja yang paling aktif. la mampu mempertahankan pesan 

sejati Tuhan karena ketekunan Priskila dan Akwila. Mereka bersedia 

menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan mereka sebagai suami 

istri dan sebagai rekanan usaha.
29

 

Pengajaran Penting Dari Amsal 31 Amsal 31:10-31 

menggambarkan seorang perempuan yang menghadapi banyak 

tantangan yang sama seperti yang dihadapi oleh wanita-wanita zaman 

sekarang. Ia mengurusi keluarga, rumah tangga, usaha, dan bahkan 

                                                             
29

 http://politeknikunggul-lppm.ac.id/file/data-jurnal/1af731f7600d434a00154e832df1b512.pdf 

diaskes pada tanggal 28 januari 2019 jam 17.00 WIB. 

http://politeknikunggul-lppm.ac.id/file/data-jurnal/1af731f7600d434a00154e832df1b512.pdf


 

24 

berhasil mengulurkan tangan pada masyarakat sekitarnya – sambil 

tetap mempertahankan cara pandang positif terhadap kehidupan.  

Tampaknya perempuan ini dapat menyeimbangkan segala 

sesuatu karena ia memahami tiga tanggung jawab utamanya dalam 

kehidupan: suaminya, rumah tangganya, dan dirinya sendiri. Bakti 

perempuan ini kepada suaminya dirangkum dalam penjelasan berikut 

ini: “Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat 

sepanjang umurnya” (ay. 12). Hidupnya dicurahkan untuk “berbuat 

baik kepada suaminya”. Ia memahami bahwa tujuan utama Tuhan 

menciptakan perempuan ialah untuk menolong laki-laki (Kej. 2:18, 

20).  

Mazmur128:3 menyebutkan wanita bersuami sebagai “buah 

Aggur”yang manis (tutur kata dan hatinya), dan dahanya yang tidak 

cukup kokoh untuk membangun fondasi bangunan. Jelas bahwa istri 

tidak wajib bahkan tidak dianjurkan menjadi tulang punggung keluarga 

(yang harus bekerja mati-matian mencari nafkah dari pagi hingga 

malam hari) sementara suami dan anak-anak terabaikan. 

Walaupun begitu, Amsal 31:10-31 dengan jelas 

menggambarkan istri yang ideal, mengatur rumah tangganya sekaligus 

bekerja dengan rajin. Ia tahu persis kapan suami dan keluarganya 

membutuhkan kehadiranya. Begitupula ia harus tahu kapan keluar 

rumah dan bekerja. Ia bukan hanya pandai membagi waktu, tetapi 

terlebih lagi ia mahir menyokong suaminya. Ia tundung kepada 

suaminya. Tetapi juga tidak malas memikirkan masa depan 

keluarganya. Sungguh luar biasa, suami dan anak-anaknya memuji dan 

meyebutnya berbahagia. 

Wanita memiliki tanggung jawab yang sangat berat, tapi 

sebenarnya hanya satu panggilannya, yaitu melayani. Ditangannya, 

porsi pilihan itu harus diambil kapan ia memutuskan untuk melayani 

didalam rumah tangganya, dan kapan ia harus berada diluar rumahnya. 
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Masing-masing memilki dasar pertimbangan sesuai dengan kondisi 

keluarga, usia anak-anak, kebutuhan masyarakat sekitar, tingkat 

ekonomi, tingkat pendidikan, dan yang terpenting panggilan Tuhan. 

Jadi, dalam pandangan karyawan Kristen menurut hasil 

wawancara dilapangan wanita berkarir diperbolehkan selagi tidak 

meninggalkan perintah tuhan yaitu mengabdi kepada suami dan rumah 

tangganya.  

5. Dampak Positif dan Negatif Wanita Karir 

Berikut peninjauan sisi positif dan negatif hadirnya Wanita Karir, 

dimana jika muncul sesuatu yang positif pasti selalu dikaitkan dengan sisi 

negatif, yang perlu diketahui oleh setiap muslimah yaitu permasalahan 

mudarat dan manfaatnya, jika Berkarir lebih mencondongkan 

kemudaratan, maka hendaklah wanita/muslimah tersebut tinggal di dalam 

rumah, namun jika lebih banyak manfaatnya maka diperbolehkan dalam 

Islam seorang wanita/muslimah untuk berkarier. Adapun dampak positif 

dari wanita karier adalah : 

1. Dampak positif 

a) Terhadap Ekonomi keluarga. Dalam kehidupan manusia kebutuhan 

ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang 

kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan manusia dapat tercipta 

manakala kehidupannya ditunjang dengan perekonomian yang baik 

pula. Dengan berkarir, seorang wanita tentu saja mendapatkan 

imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan 

mencukupi kebutuhan seharihari 

b) Sebagai pengisi waktu. Pada zaman sekarang ini hampir semua 

peralatan rumah tangga memakai teknologi yang mutakhir, 

khususnya di kota-kota besar. Sehingga tugas wanita dalam rumah 

tangga menjadi lebih mudah dan ringan. Belum lagi mereka yang 

menggunakan jasa pramuwisma (pembantu rumah tangga), tentu 

saja tugas mereka di rumah akan menjadi sangat berkurang. Hal ini 
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bisa menyebabkan wanita memiliki waktu luang yang sangat 

banyak dan seringkali membosankan. Maka untuk mengisi 

kekosongan tersebut diupayakanlah suatu kegiatan yang dapat 

dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada 

dalam diri mereka. 

c) Peningkatan sumber daya manusia. Kemajuan teknologi di segala 

bidang kehidupan menuntut sumber daya manusia yang potensial 

untuk menjalankan teknologi tersebut. Bukan hanya pria bahka 

wanita pun dituntut untuk bisa dapat mengimbangi 

perkembanganteknologi yang makin kian pesat. Jenjang 

pendidikan yang tiada batas bagi wanita telah 43 menjadikan 

mereka sebagai sumber daya potensial yang diharapkan dapat 

mampu berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan, 

serta dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsanya 

d) Menjadi wanita karier, tentunya harus siap untuk dibutuhkan dan 

berhadapan dengan orang banyak. Oleh karena itu, wanita karier 

harus selalu tampil prima setiap saat. Keharusan tersebutlah yang 

akhirnya mendorong rasa percaya diri yang positif dalam diri 

wanita.
30

 

e) Wanita berkarir terhindar dari isu atau fitnah masyarakat, karna 

kebanyakan wanita yang sudah menikah namun tidak bekerja, bagi 

mereka mengosip sudah menjadi makanan setiap hari tidak ada hari 

tanpa mengosip, namun dengan wanita menyibukan diri untuk 

bekerja jadi, tidak mau tau urusan lain, yang ia tau bagaimana 

rumah tangganya harmonis dan bahagia di dunia kerja. 

2. Dampak  Negatif  

1) Terhadap anak  

Seorang wanita karir biasanya pulang ke rumah dalam 

keadaan lelah setelah seharian bekerja di luar rumah, hal ini secara 
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psikologis akan berpengaruh terhadap tingkat kesabaran yang 

dimilikinya, baik dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga 

sehari-hari, maupun dalam menghadapi anak-anaknya. Jika hal itu 

terjadi maka sang Ibu akan mudah marah dan berkurang rasa 

pedulinya terhadap anak. Survey yang dilakukan di negara-negara 

Barat menunjukkan bahwa banyak anak kecil yang menjadi korban 

kekerasan orangtua yang seharusnya tidak terjadi apabila mereka 

memiliki kesabaran yang cukup dalam mendidik anak.
31

 

Hal lain yang lebih berbahaya adalah terjerumusnya anak-

anak kepada hal yang negatif, seperti tindak kriminal yang 

dilakukan sebagai akibat dari kurangnya kasih sayang yang 

diberikan orangtua, khususnya Ibu terhadap anak-anaknya. 

2) Terhadap suami 

Di kalangan para suami wanita karir, tidaklah mustahil 

menjadi suatu kebanggaan bila mereka memiliki istri yang pandai, 

aktif, kreatif, dan maju serta dibutuhkan masyarakat, Namun dilain 

sisi mereka mempunyai problem yang rumit dengan istrinya. 

Mereka juga akan merasa tersaingi dan tidak terpenuhi hak-haknya 

sebagai suami. Sebagai contoh, apabila suatu saat seorang suami 

memiliki masalah di kantor, tentunya ia mengharapkan seseorang 

yang dapat berbagi masalah dengannya, atau setidaknya ia 

berharap istrinya akan menyambutnya dengan wajah berseri 

sehingga berkuranglah beban yang ada. Hal ini tak akan terwujud 

apabila sang istri pun mengalami hal yang sama. Jangankan untuk 

mengatasi masalah suaminya, sedangkan masalahnya sendiripun 

belum tentu dapat diselesaikannya. Apabila seorang istri tenggelam 

dalam karirnya, pulang sangat letih, sementara suaminya di kantor 

tengah menghadapi masalah dan ingin menemukan istri di dalam 

rumah dalam keadaan segar dan memancarkan senyuman 
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kemesraan, tetapi yang ia dapatkan hanyalah istri yang cemberut 

karena kelelahan. Ini akan menjadi masalah yang runyam dalam 

keluarga. 

3) Terhadap rumah tangga  

Kemungkinan negatif lainnya yang perlu mendapat 

perhatian dari wanita karir yaitu rumah tangga. Kegagalan rumah 

tangga seringkali dikaitkan dengan kelalaian seorang istri dalam 

rumah tangga. Hal ini bisa terjadi apabila istri tidak memiliki 

keterampilan dalam mengurus rumah tangga, atau juga terlalu 

sibuk dalam berkarir, sehingga segala urusan rumah tangga 

terbengkalai. Untuk mencapai keberhasilan karirnya, seringkali 

wanita menomorduakan tugas sebagai ibu dan istri. Dengan 

demikian pertengkaran bahkan perpecahan dalam rumah tangga 

tidak bisa dihindarkan lagi. 

4) Hal negatif yang ditimbulkan oleh adanya wanita karir tidak hanya 

berdampak terhadap keluarga dan rumah tangga, tetapi juga 

terhadap masyarakat sekitarnya, seperti hal-hal berikut: 

a) Dengan bertambahnya jumlah wanita yang mementingkan 

karirnya di berbagai sektor lapangan pekerjaan, secara 

langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan 

meningkatnya jumlah pengangguran di kalangan pria, karena 

lapangan pekerjaan yang ada telah diisi oleh wanita. 

b) Kepercayaan diri yang berlebihan dari seorang wanita karir 

seringkali menyebabkan mereka terlalu memilih-milih dalam 

urusan perjodohan. Maka seringkali kita lihat seorang wanita 

karir masih hidup melajang pada usia yang seharusnya dia telah 

layak untuk berumah tangga bahkan memiliki keturunan. 

6. Tujuan Wanita Karir 

Tujuan karier wanita dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut 

berhubungan dengan keberhasilan karier wanita. Pencapaian karier wanita 
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juga tergantung pada ambisinya dalam menapaki jenjang-jenjang karier 

sehingga tujuan karier yang diinginkan, tercapai. 

a. Dapat membantu perekonomian keluarga 

b. Tidak mengharap sepenuhnya dengan gaji suami 

c. Terhindar dari isu atau fitnah masyarakat 

d. Memperoleh teman yang sama-sama satu misi 

e. Mendapat inovasi baru dll. 

7. Perbedaan dan wanita karir menurut Islam dan Kristen 

Zaman di era globalisasi menutut kita untuk berkarya lagi bergerak 

dalam kemajuan peradaban. Bahkan pekerjaan lelaki sekalipun di zaman 

sekarang sudah hal lumrah wanita bekerja, tidak menutup kemungkinan 

wanitapun mengerjaan pekerjaan laki-laki. 

Wanita bekerja diluar rumah bahkan yang sudah berumah tangga atau 

belum sekalipun, mereka memiliki suatu alasan yang berbeda, namun 

tujuan mereka sama. Oleh karna itu, peneliti mengkaji bahkan ada unsur 

perbedaan wanita bekerja menurut Islam dan Kriten diantaranya ialah: 

a. Wanita karir menurut Islam  

1. Segala sesuatu kita yang kita kerjakan tidak terlepas dari ajaran 

Islam yaitu sesuai dengan Al-Qur‟an dan Hadist. 

Sebagaimana contoh: 

   Cara Wanita Muslimah dalam berpakaian sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an.  

                     

               

    

Wahai anak cucu adam! Sesungguhnya kami telah 

menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan perhiasan 

bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik, 
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demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-

mudahan mereka ingat. (QS. Al-A‟raf:26)  

  

Dari ayat di atas tergambar bahwa wanita muslimah 

berkewajiban untuk menutupi Auratnya baik di dalam rumah 

bahkan diluar rumah sekalipun. Jika segala sesuatu kita 

berlandasarkan Al-Qur‟an maka kita akan terhindar dari segala 

bentuk kejahatan, terkhusus wanita muslimah dengan menutup 

aurat dapat membersikan jasmani manusia. 

 

2. Wanita muslimah yang bekerja tujuan karna Allah SWT. 

Tidak banyak wanita di zaman sekarang yang bekerja 

hanya bertujuan mendapatkan Ridha Allah SWT, namun tidak 

sedikit wanita muslimah yang bertujuan bekerja karna Allah 

SWT. karna bagaimanapun, fitrahnya manusia ialah mencari 

keridhaan Allah SWT. Seperti hadist dibawah ini : 

 

„‟D ri Amirul Mukminin Abu H fsin Um r Ibnu Kh tht b 

ra. Berkata:  ku mendeng r R su ll h SAW bers b‟d : 

Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergntung pada 

niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung bagi 

apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karna 

Allah dan Rasul-Nya, maka hijra-nya untuk Allah dan Rasul-

nya. Dan barang siapa hijrah-nya untuk dunia, maka baginya 

apa yang diniatkannya atau karena wanita yang akan 

dinikahinya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan sesuai 

deng n  p  y ng diingink nny .”(Al-Bukhari) 

 Penjelasan hadits diatas telah mengambarkan dari 

perbuatan apa yang kita lakukan di dunia, jika kita niat karna 

Allah SWT maka Allah SWT akan membalas apa yang kita 

niatkan kembali, begitupun sebaliknya. 
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b. Wanita karir menurut Kristen  

1. Wanita beragama Kristen tidak mendahulukan pakaian. 

Sikap/attitute yang akan membentuk keperibadian mereka di 

hadapan publik atau tempat ia bekerja terlihat baik. 

2. Tujuan wanita kristen dalam berkarir tidak sedikit untuk 

semata-mata yaitu dunia karna mereka telah dijanjikan surga 

setelah tiada dan itu telah diberitahu oleh juru selamatnya. 

Yakni Yesus Krisus. 

 

8. Persamaan wanita karir menurut Islam dan Kristen 

Dalam bentuk kemanusian tidak ada yang berubah ialah demi 

terwujudnya kebahagian bersama. Seperti halnya wanita bekerja baik ia 

beragama Islam atau Kristen memiliki satu tujuan yaitu: 

1. Mendapatkan hasil dari ia bekerja  

Hasil ini bisa berubah Uang atau Penghargaan selama wanita 

melakukan tugasnya dalam tempat ia Bekerja. 

2. Membantu perekonomian keluarga 

Realita di zaman sekarang laki-laki lebih sulit mendapatkan pekerjaan, 

cenderung  sebaliknya wanita lebih banyak dibutuhkan dalam 

pekerjaan. Maka sudah  lumrah wanita yang begerak mencari nafkah.  

3. Menjadikan pekerjaan sebagai pengembangan diri atau aktulisasi 

diri.
32

 

Oleh karna itu, wanita yang bekerja itu berbeda dengan wanita 

yang tidak bekerja atau hanya dirumah saja, ia memiliki potensi dalam 

bersikap,berbicara dan banyak memiliki relasi/teman.  

 

B. Tinjauan Keperpustakaan (Penelitian yang Relevan) 

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, 

baik yang dilakukan di perpustakaan UIN SUSKA RIAU maupun melalui 
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telusur internet, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, 

penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu yang di 

temukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Anggraini tahun 2016, Mahasiswa 

Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas UIN SUSKA Riau, dengan judul “Pola Asuh Wanita Karir 

Dalam Membina Akhlak Anak di Lingkungan Keluarga Karyawati Kantor 

Bupati Kabupaten Kuantan Sengigi”. Penelitian ini menggambarkan 

bagaiman peran seorang wanita karir terhadap keluarganya, karena peran 

seorang wanita karir sangant berpengaruh terhadap keharmonisan 

keluarga. Oleh karena itu seorang wanita karir harus bisa mebagi waktu 

kepada keluarganya tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, angket, dan dokumentasi.
33

 

Perbedaan dengan penulis diantara lain, penulis mengkaji tentang 

pandangan Islam terhadap wanita karir, begitu dengan Kristen mengkaji 

tentang wanita karir, bagaimana ia melakukan aktifitas di luar rumah 

dengan tidak menyia-yiakan waktu kepada keluarga. 

Persamaan sama-sama meneliti tentang wanita karir. 

 

2. Heri Purwanto, Nim: 04350065, Fakutas Syariah, Unversitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga. Judul skripsi: Wanita Karir dan Keluarga (Studi Atas 

Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Derah di Kota 

Yogyakarta Tahun 2004-2009). Penelitian ini kualitatif menggunakan 

model pendekatan studi kasus. Penelitian ini mendeskripsikan secara kritis 

tentang seorang wanita karir terhadap keluarganya di keluarga Lisni dalam 

33 keharmonisan keluaraga, factor mendukung, dan penghambat serta 

                                                             
33

Retti Yuliasari, (2017) Pengaruh Aktivitas Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah 

Tangga Rw 07 Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Skripsi Thesis, 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. http://repository.uin-suska.ac.id/20207/ 

DIASKES pada tanggal 20 januari 2019 jam 13.00 WIB. 

http://repository.uin-suska.ac.id/20207/


 

33 

hasil yang telah dicapai. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan 

adalah khususnya pengaruh aktvitas wanita karir terhadap keharmonisan 

rumahtangga di RW 07 Kelurahan Tuah Mahdani Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru.  

Perbedaan dengan penulis heri purwanto meneliti wanita karir mengenai 

keluarga yang harmonis, sedangkan penulis ialah mengkaji pandangan 

Islam terhadap wanita Karir Begitupun agama Kristen. 

Persamaan ialah sama-sama mengaji tentang wanita karir  

 

C. Definisi Oprasional variabel  

 Untuk mengetahui opersional variabel dari pengaruh aktivitas 

wanita karir terhadap keluarga dan tempat ia bekerja di perusahaan finansia 

multi finance kredit plus pekanbaru. Adapun konsep operasional variabel 

adalah sebagai berikut: 

Wanita Karir adalah wanita yang berkecimpungan dalam kegiatan 

profesi (usaha dan perusahaan). Wanita karir adalah giat di luar rumah dalam 

pekerjaan dan bidang-bidang yang sesuai dengan fitrahnya.
34

Wanita karir 

meliputi antara lain yaitu: 

1. Mempunyai kepercayaan diri dalam mengerjakan pekerjaan yang dimiliki.  

2. Pekerjaan sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan 

3. Kemampuan komunikasi yang baik  

4. Bisa membagikan waktu  

5. Memisahkan urusan karir dan masalah Pribadi  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini berfungsi untuk 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, memiliki kualitas data, analisis data, menafsirkan data, serta 

membuat kesimpulan atas penemuan. 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

mengunakan metode kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data-data 

deskriptif. Yaitu berupa kata-kata dalam bentuk tulisan atau lisan dari individu 

dan perilaku yang diamati. Sedangkan data penelitian ini dilakukan pada PT. 

Finansia Multi Finance (Kredit Plus) lokasi ialah kecamatan Tampan kota 

Pekanbaru.   

 

B. Objek Penelitian  

Objek dari penelitian adalah wanita karir sedangkan Subjek penelitian 

yang penulis gunakan adalah bagian karyawan/karyawati dalam perusahaan 

tersebut. Adapun jumlah karyawan/karyawati ialah 30 orang muslim dan 10 

Kristen. Untuk penggalian informasi dari subjek penelitian tersebut, penulis 

melakukan waancara.  

 

C. Sumber Data  

1) Data Primer  

Data primer adalah data utama untuk memperoleh informasi yang 

sesuai dengan tema terutama teks. Data diperoleh langsung dari informan. 

Data primer diperoleh dari hasil wawancara serta observasi. Data ini 

merupakan ucapan yang keluar dari informan, gerak tubuh dan segala 

informasi yang ada pada informan. Informan tersebut yaitu 
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karyawan/karyawati dan tindakan seluruh yang terkait dengan 

pengetahuan tentang wanita karir. 

2)  Data sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari referensi lain, dan 

serta sumber data lain yang terkait dengan tema bahasa yang digunakan 

sebagai rujukan dalam penyusunan penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh peneliti untuk  

memperoleh data  adalah  dengan  cara  meneliti  terjun  langsung  ke  

lapangan  untuk  mendapatkan data-data  dari  karyawan,  sehingga  

menghindari  kesalahan  atau  kekeliruan  dalam hasil  penelitian  yang  akan  

dilaksanakan.  Adapun  metode  pengumpulan  data  dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Obsevasi  

Mengadakan    pengamatan    langsung    dilapangan    untuk 

mengetahui  dan  mengamati  keadaan  kehidupan  di  lokasi  penelitian  

ini  dimaksudkan untuk  mengetahui  obyektivitas  dari  kenyataan  yang  

ada  tentang  keadaan  kondisi obyek yang akan diteliti. 

Pengamatan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  bantu  

seperti  alat  tulis, camera   dan   lain-lain   sebagainya   dalam   rangka   

melakukan   pengamatan,peneliti langsung  turun  ke  lokasi  penelitian,  

mengamati  dan  memperhatikan  segala  hal  yang berkaitan dengan 

wanita karir pandangan islam dan kristen di perusahaan finansia multi 

finance.  

2. Wawancara  

Sejumlah   data   dan informasi    secara    mendalam    dari    

informasi    dengan    menggunakan    pedoman wawancara  atau  peneliti  

melakukan  kontak  langsung  dengan  subyek  meneliti  secara mendalam 

utuh dan terperinci untuk mendapatkan informasi.
35

 Konteks penelitian ini, 
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jenis  interview  yang peneliti gunakan  adalah  interview  bebas  

terpimpin. Penyusun mengunjungi  langsung ke  rumah  atau  tempat  

tinggal  tokoh  atau  orang  yang  akan diwawancarai  untuk  menanyakan  

secara  langsung  hal-hal yang  sekiranya  perlu ditanyakan. S.Nasution  

mengatakan  wawancara  adalah  bentuk  komunikasi  verbal semacam  

percakapan  yang  dilakukan  peneliti  (wawancara  dalam  bentuk  dialog) 

langsung  terhadap  informan  guna  memperoleh  data  atau  informasi  

yang  diperlukan dalam penelitian. 

3. Dokumentasi  

Merupakan sejumlah fakta dan juga data yang tersimpan dalam 

bahan yang terbentuk dokumentasi. Adapun data yang diperoleh ialah foto 

dan catatan harian. Sifat utama data ini tak terbatas oleh ruang dan waktu, 

sehingga sifat ini memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-

hal yang pernah terjadi diwaktu silam.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah penulis gambarkan diatas yaitu 

tentang tentang wanita karir dalam pandangan komunitas karyawan  

Muslim dan Kristen di perusahaan finansia multifinance kredit plus 

kecamatan tampan kota pekanbaru. Yaitu sebagai berikut: 

Wanita karir ialah wanita yang mampu mengaktualisasi diri 

kehadapan public guna mencapai suatu tujuan. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa berkerja dalam suatu perusahaan memiliki nilai keyakinan meski 

berbeda, namun minat dalam keberlangsungan program kerja berjalan 

dengan lancar. 

Jadi penulis dapat menyimpulkan, bahwa pandangan komunitas 

karyawan muslim terkait wanita karir menunjukan hasil positif di ranah 

modren, seperti saaat ini. Jadi wanita yang bekerja di luar rumah tidak jadi 

masalah bahkan sah-sah saja selagi kebutuhan keluarga yang jadi nomer 

satu ketimbang pekerjaan. Begitupun suami tidak hanya mengandalkan 

istri yang harus bekerja bahkan tidak memberi nafkah, dikarenakan istri 

telah bekerja bahkan penghasilan lebih tinggi istri dari pada suami. 

Begitupun sang istri tidak usah merasa sombong jika penghasilan lebih 

besar dari pada suaminya.  

Perlu diketahui bahwa menjadi istri dan memiliki karir yang 

gumilang yaitu tidak terlepas dari izin suami. Maka dari itu istri meski 

tunduk dan patuh terhadapat perintah suami. Begitun suami memberi 

nafkah itu suatu kewajiban untuk keluarganya, maka dari itu suami  tidak 

boleh pelit dalam memberi nafkah, apalagi melihat istri yang bekerja lagi 

berpenghasilan. Dari itu suami tidak memberi atau menyembunyikan hasil 

pendapatnya. Karena didalam Islam gaji suami ialah untuk istri dan 

keluarganya, sedangkan istri adapun penghasilannya ialah untuk dirinya 

sendiri.  
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Adapun jika uang istri keluar atau terpakai itu harus sepenuhnya 

dengan adanya keikhlasan seorang istri dalam mengeluarkan 

pendapatanya. Jika tidak adanya keikhlasan maka suami tidak berhak 

mengkonsumsinya. Karena dasarnya lelakilah yang menjadi kepala 

keluarga berikut pencari nafkah lahir dan batin. 

Sedangkan wanita karir dalam pandangan Komunitas Karyawan 

Kristen menurut hasil wawancara dilapangan wanita berkarir 

diperbolehkan selagi tidak meninggalkan perintah tuhan yaitu mengabdi 

kepada suami dan rumah tangganya.  

Karena sebenar-benarnya istri bertugas hanyalah melayani suami 

dan keluarganya. Begitupun suami yang harus mencari sumber 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Sedangkan wanita karir dalam pandangan Islam banyak memiliki 

kontropeksi karena ada sebagian ulama membolehkan dan ada yang tidak 

membolehkan wanita berkarir, namun pada dasarnya dalam Al-qur‟an 

tidak ada kata larangan wanita untuk berkarir bahkan hadist sekalipun 

belum menemukan larangan tersebut. 

Bahkan dengan seiringnya zaman wanita terus berkiprah baik 

diranah sosial,budaya maupun politik,karna zaman membutuhkan potensi 

besar untuk memajukan peradaban dan ini tidak menutup kemungkinan 

wanita tidak akan maju, bahkan di zaman sekarang wanita banyak 

dibutuhkan seperti dalam melobi nasabah, supaya tertarik pada jasa yang 

ditawarkan. Bukan hanya itu untuk merapikan barang atau mengetik 

tulisan itupun wanita yang mengerjakan. Karna wanita cenderung rajin 

lagi smart. 

Adapun perbedaan wanita karir dalam pandangan islam dan  

kristen ialah dalam bentuk berpenampilan karna bagi wanita muslimah 

yang bekerja di luar ruamh mereka cenderung berpenampilan Syar‟i atau 

menutup auratnya, sedangkan wanita kristen sebaliknya hanya memakai 

rok mini dan kemeja itu sudah sopan baginya, karna bagi mereka  
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berpenampilan tidak jadi nilai ples dalam bekerja yang menjadikan mereka 

berkarya terus menerus ialah Attitute dan kejujuran yang akan membawa 

kepada keberhasilan. 

Adapun persamaan wanita karir menurut kristen dan Islam ialah 

sama-sama bertujuan memperoleh gaji/upah yang diterimanya setelah 

melakukan pekerjaanya dengan baik. Begitupun dengan aktualisasi diri 

yang mereka juga inginkan dapat mengembangkan potensi yang mereka 

punya selama menimba ilmu dibangku sekolah/kuliah. 

B. Saran  

Dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran 

yang akan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

berbagai hal yang berhubungan dengan masalah wanita karir. 

Penulis mengharapkan kepada mahasiswa jurusan Studi Agama-

agama dapat meneliti lebih lanjut tentang wanita karir dalam pandangan 

komunitas muslim dan kristen, supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Penulis berharap dengan mengambil judul ini, masyarakat akan lebih tahu 

seberapa pentingnya wanita berkarir atau berkarya. Sehingga masyarakat 

menemukan banyak potensi pada dirinya sendiri. 

Namun, penulis mengingatkan bahwa tidak semua wanita hebat 

harus berkarir, melainkan wanita yang tetap mengaktulisasikan dirinya 

untuk keluarga, supaya menjadikan keluarga yang tetap harmonis dan 

penuh cinta itu terbilang wanita super hebat. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

 KETIKA MEWAWANCARAI 

 

1. Apa yang di maksud wanita karir ? 

2. Siapa yang menjadi dampak ketika wanita memilih untuk berkarir? 

3. Kapan wanita harus melakukan tugasnya sebagai istri, ibu untuk anaknya dan 

bekerja diluar rumah? 

4. Dimana tempat wanita cocok untuk berkarir ? 

5. Bagaimana cara wanita mengatur waktunya untuk untuk dirinya sendiri, dan 

keluarganya?  
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3. Wawancara dengan pak Securiti 
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