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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari yang sudah terpaparkan dari sub-sub bab di atas mengenai wanita 

pekerja dalam perspektif pendidikan Islam dan pengaruhnya terhadap 

pendidikan anak di desa Platar , maka penulis mendapatkan simpulan dari  

hasil penelitian di desa Platar , yaitu sebagai berikut : 

1. Pengaruh wanita  pekerja dalam perspektif pendidikan Islam 

wanita di desa platar yang keseharianya bekerja sudah sesuai dengan 

syariat Islam karena tujuan mereka yang utama adalah membantu 

suami dalan rangka mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidup yang 

semakin hari semakin meningkat, ini merupakan langkah yang tepat 

karena dengan adanya bantuan dari istri tentunya kebutuhan keluarga 

akan tercukupi sehingga dapat terwujud keluarga yang bahagia 

sejahtera serta dapat terhindar konflik dalam keluarga yang salah 

satunya adalah masalah pemenuhan kebutuhan materi. Selain itu 

kebanyakan wanita yang bekerja di desa Platar dapat membagi waktu 

antara waktu bekerja dan waktu bersama keluarga yaitu mendidik anak 

anak mereka, sehingga anak-anak mereka juga dapat terurus dengan 

baik dan pekerjaanpun dapat dijalankan dengan baik. 
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2. Pengaruh wanita pekerja terhadap pendidikan anak di desa Platar 

Wanita yang sehari-harinya bekerja sebenarnya tetap 

berpengaruh kepada pendidikan anaknya , namun wanita pekerja di 

desa Platar tetap dapat membagi waktu untuk pengawasan dan 

pembimbingan pendidikan kepada anak-anaknya, wanita  pekerja di 

desa Platar memberikan waktunya dan berfokus kepada anak-anak dan 

keluarga setelah pulang dari bekerja , kebanyakan wanita yang bekerja 

di desa Platar yaitu buruh amplas di meuble, petani, ukir kayu, 

pendidik atau guru dan sedikit dari wanita di desa platar berprofesi 

sebagai PNS/wanita karier, prestasi anak-anak mereka pun tak 

terganggu karena ibunya bekerja sehari-hari , maka dapat disimpulkan 

bahwa wanita-wanita pekerja tidak meninggalkan kodratnya sebagai 

seorang isteri dan ibu dari anaknya, mereka tetap mengutamakan 

pendidikan anaknya, karena mereka bekerja karena beralasan 

membantu suami dan pembiayaan kebutuhan pendidikan anak-anak 

mereka.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi wanita di desa Platar bekerja 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di desa Platar, 

penulis mendapatkan informasi dari beberapa sample wanita pekerja di 

desa Platar faktor-faktor yang mempengaruhi wanita di desa Platar 

untuk bekerja, dan inilah pemaparan hasil wawancara dengan wanita-

wanita pekerja di desa Platar, sebagai berikut : 
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a. Wanita-wanita yang bekerja sebagai buruh amplas, ukir kayu , 

faktor yang mempengaruhi mereka bekerja, yaitu : Pertama, 

faktor ekonomi, kedua  Faktor mahalnya biaya pendidikan 

anak. Ketiga, pendidikan mereka yang rendah. Ada juga dari 

salah satu sumber yang mengatakan bahwa ia bekerja karena 

bosan dirumah , karena anak dan suaminya bekerja merantau 

ke luar negeri , jadi rasa kebosanannya dia alihkan dengan 

bekerja. 

b. Wanita yang bekerja sebagai seorang pendidik di lembaga 

sekolah, faktor-faktor yang mempengaruhi wanita di desa 

Platar bekerja yaitu : Pertama, banyaknya kebutuhan ekonomi 

dan pendidikan anaknya, kedua adanya cita-cita sebagai 

seorang pendidik, dan adanya kesempatan. Ketiga, Karena ridlo 

dari suami , keempat, karena pendidikan yang cukup tinggi 

untuk menjadi seorang pendidik.  

c. Wanita yang bekerja sebagai pegawai neger sipil (PNS),  faktor 

mereka bekerja yaitu: Pertama, karena kebutuhan yang harus 

dipenuhi dan tabungan untuk masa depan anak. Kedua , 

tingginya pendidikan wanita tersebut, Ketiga, mendapat ridlo 

dari suami untuk bekerja. Keempat, karena mempunyai 

keahlian dalam bidangnya. Kelima, wanita yang memiliki 

pekerjaan sendiri merasa bahwa dia adalah seorang yang 

mandiri, dan mempunyai rasa bangga tersendiri karena 
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mengahsilkan uang dari jerih payahnya sendiri tanpa harus 

menggantungkan keperluannya kepada suaminya. 

4. Dampak dari wanita pekerja terhadap pendidikan anak 

a. Dampak Positif 

1) Anak memiliki rasa tanggung jawab ketika orang tuanya 

sedang pergi bekerja. 

2) Anak memiliki rasa mengahargai dari jerih payah atau kerja 

keras ibunya mencari uang. 

b. Dampak Negatif 

1) 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. 

2) 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 perekembangan 

psikologi dan sosial anak, karena kurangnya perhatian dan 

pengawasaan oleh orang tua. 

3) Wanita pekerja juga berpengaruh terhadap suami, keluarga juga 

masyarakat  
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B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat di kemukakan saran-

saran sebagai berikut : 

1. Telah di halalkan oleh Islam wanita untuk bekerja , namun wanita 

yang bekerja tidak boleh melalaikan tugasnya yang utama sebagai 

seorang isteri untuk suaminya dan pengawasan, pembinaan pendidikan 

untuk anak-anaknya. Karena di masa kanak-kanaklah seorang ibu 

harus lebih berfokus memeberikan kasih sayang, perhatian dan 

pendidikan untuk anaknya. 

2. Untuk warga di desa Platar ataupun masyarkat pada umumnya, 

alangkah baiknya jika di desa lebih sering di adakan pelatihan 

ketrampilan pada warganya, agar ibu-ibu rumah tangga mempunyai 

ketrampilan dan pada akhirnya akan berdampak positif bagi ekonomi, 

desa, keluarga terutama pendidikan anak . Jadi seorang ibu tidak akan 

meninggalkan rumah dan anaknya demi mendapatkan uang . jika 

wanita di desa Platar mencari pengahsilan dari rumah maka kasih 

sayang kepada anak dan keluarga akan terpenuhi. 

C. Kata Penutup 

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala 

puji syukur kepada Allah SWT yaitu Tuhan Pencipta alam semesta. Dan kami 

mohon rahmat serta salam untuk baginda Rasul Muhammad SAW yang 

paling mulia sebagai pemimpin umat manusia. 
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Selanjutnya sebagai hamba yang penuh keterbatasan, tentunya dalam 

penelitian ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu 

kritik dan saran konstruktif yang penulis harapkan demi sempurnanya skripsi 

ini. 



76 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abu A'la Maududi,Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam, terj.Bambang Irian 

Djajaatmadja, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995). 

 

Ahmad, Said Al-Hasyimiy, Mukhtarul Al-Hadits An-Nabawiyah,  (Surabaya:  

aaaaaaaMaktabahAhmad bin Syaid, 1984).  

  

Anshorulloh, Wanita Karir Dalam Pandangan Islam (Klaten : CV. Mitra Media 

Pustaka 2010), hlm.17. 

 

Baidawi ,Zakiyuddin , Wacana Teologi Feminis, (Jakarta Pustaka Pelajar,1997).  

 

Al-Qur`an dan Terjemahnya, (Jakarta:Departemen Agama Republik Indonesia, 

2006). 

 

Http//Klungsur-senjamagrib.blogspot.com. 

 

Ihromi, Omas, Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya, dalam  Toety Hearty 

Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (editor), Dinamika Wanita Indonesia 

seri 01:, (Jakarta: Multidimensional, Pusat Pengembangan Sumberdaya  

Wanita, 1990). 

 

Musthofa, Yasin, EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan 

Islam  (Yogyakarta:Sketsa, 2007 ) cet. ke- 1. 

 

Nashih , Abdualloh Ulwan, Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Ank (Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 1992). 

 

Nazir,Moh, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), cet. 10. 

 

Shihab,Quraish, Membumikan Al Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat, (Bandung : Mizan, 1992). 

 

Skripsi Yuliana , Pendidikan anak dalam keluarga perspektif wanita pekerja” 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015. 

  

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan 

R&D. (Bandung: Alfabeta, 2010). 

 

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004). 

 

Syalaby , Ahmad, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). 



77 
 

 
 

 

Tenaga Kerja Wanita Indonesia, (Jakarta: Kerja Sama Kantor Menteri  Muda 

Urusan Peranan Wanita dengan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional 

Lembaga Pengetahuan Indonesia,1982) 

 

Uhbiyati, Nur,  Dasar-dasar Pendidikan Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki 

Putra, 2013), cet. 1. 

 

Yahya, Ali,  Dunia Wanita Dalam Islam,  (Jakarta: Lentera, 2000). 

 

 

 


