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ABSTRAK 

 

Nanik Trisnawati (NIM: 131310000913) dengan Judul Skripsi “WANITA 

PEKERJA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DAN 

PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DI DESA PLATAR 

TAHUNAN JEPARA”  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Wanita pekerja dalam 

perspektif pendidikan Islam, mengetahui wanita pekerja dalam perspektif 

pendidikan Islam, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wanita 

di desa platar bekerja, serta dampak dari wanita pekerja terhadap pendidikan anak 

di desa Platar. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data yang diperoleh 

berupa hasil wawancara, penemuan dokumentasi dan pengamatan melalui 

observasi. Penelitian dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan 

cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. 

Wanita yang bekerja menurut pandangan Islam yaitu diperbolehkan, 

asalkan dia tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu 

dari anak-anaknya, dan penulis menemukan hasil dari penelitian yang dilakukan 

di desa Platar yaitu banyaknya wanita yang bekerja dalam sehari-harinya tetap 

berdampak positif terhadap pendidikan anaknya , meskipun ada pengaruh yang 

ditimbulkan dari ibu yang bekerja, yaitu kurangnya pendampingan saat anak 

sedang belajar, dan kurangnya pengawasan saat anak sedang bersosial atau 

bermain di lingkungan, jadi anak tersebut dapat melakukan hal yang menyimpang, 

faktor-faktor yang mempengaruhi wanita di desa platar bekerja yaitu 

karena: pertama, faktor ekonomi; kedua faktor biaya pendidikan yang semakin 

mahal, ketiga karena memilki pendidikan yang tinggi; keempat karena 

mendapatkan izin dari suami. 

Dampak dari wanita pekerja terhadap pendidikan anak, Dampak Positif: 

Anak memiliki rasa tanggung jawab ketika orang tuanya sedang pergi bekerja; 

anak memiliki rasa mengahargai dari jerih payah atau kerja keras ibunya mencari 

uang. Dampak Negatif: Wanita yang hanya mengutamakan pekerjaannya akan 

berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak maka tidak jarang kalau 

banyak terjadi hal-hal yang tidak di harapkan; Perkembangan psikologi dan sosial 

anak juga akan berpengaruh , masa kanak-kanak akan lebih mudah menerima dan 

meniru apa yang ia  lihat, jika apa yang ia tiru berdampak negatif, tentu akan 

mempengaruhi pada perkembangan psikologi dan sosial anak.  
 

Kata kunci: Wanita Pekerja Dalam Perspektif  Pendidikan Islam dan Pengaruhnya 

Terhadap Pendidikan Anak. 
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MOTTO HIDUP 

 

“Kalau mau jadi orang 

baik diamlah, kalau 

mau bermanfaat 

berjuanglah” 
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