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Abstrak 

Pratama, Nicho Desvian. 2020. Peran Ibu Pekerja (Wanita Karier) Dalam 

Membentuk Karakter Keagamaan Anak Di Dusun Ngadipuro Kecamatan Tutur 

Kabupaten Pasuruan. Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Mohammad 

Afifulloh, S.Ag, M.Pd. Pembimbing 2: Imam Safi’i, S.PdI, M.Pd 

Kata Kunci: Peran Ibu Pekerja (Wanita Karier), Karakter Keagamaan 

 Ibu pekerja (wanita karier) adalah seorang ibu atau wanita di dalam 

keluarga yang memiliki kesibukan diluar kewajiban sebagai seorang istri dan ibu. 

Tujuan mereka bekerja (berkarier) tidak lain untuk meraih kesuksesan. Sukses 

diartikan sebagai standar pribadi meraih yang tertinggi yang ada dalam diri 

individu menjadi orang yang dapat mengahadapi segala hal. Tidak hanya berperan 

sebagai wanita karier saja tugas mereka juga sebagai seorang ibu yang mampu 

membentuk karakter keagamaan anaknya. Karakter keagamaan adalah sifat, sikap 

dan wujud perbuatan seseorangan yang berlandaskan nilai-nilai agama. Namun 

pada realita yang ada masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan moral 

anak yang jauh dari nilai-nilai ajaran agama. Berdasarkan latar permasalahan 

tersebut maka penulis melakukan penelitian tentang “Peran Ibu Pekerja (Wanita 

Karier) Dalam Membentuk Karakter Keagamaan Anak di Dusun Ngadipuro 

Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan”. 

 Fokus penelitian kali ini berkaitan peran ibu pekerja (wanita karier) dalam 

membentuk karakter keagamaan anak, strategi ibu pekerja (wanita karier) dalam 

membentuk karakter keagamaan anak, dan faktor penghambat dan pendukung ibu 

pekerja dalam membentuk karakter keagamaan anak di Dusun Ngadipuro 

Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. 

 Tujuan penelitian ini adalah  untuk mendeskripsikan peran ibu pekerja 

(wanita karier) dalam membentuk karakter keagamaan anak, strategi ibu pekerja 

(wanita karier) dalam membentuk karakter keagamaan anak, dan faktor 

penghambat dan pendukung ibu pekerja dalam membentuk karakter keagamaan 

anak di Dusun Ngadipuro Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. 

 Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut maka digunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Prosedur pengumuplan data 

dalam penelitian ini menggunakan wawancara (interview), observasi dan 

dokumentasi. Data diperoleh dari 4 subjek yang menjadi informan yang 

merupakan ibu rumah tangga yang juga memiliki profesi (berkarier) yaitu 

pedagang, peternak, guru, dan penjahit. 

 Hasil penelitian dari wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti 

menunjukkan bahwa: 

1) Peran ibu pekerja (wanita karier) dalam membentuk karakter keagmaan anak di 

Dusung Ngadipuro Kecamtan Tutur Kabupaten Pasuruan ialah menjadi seorang 

panutan dan pendidik. 2) Strategi ibu pekerja (wanita karier) dalam membentuk 

karakter keagamaan anak di Dusun Ngadipuro Kecamatan Tutur Kabupaten 

Pasuruan yaitu melalui pertama, pendekatan pembiasaan yang berkaitan dengan 

mengenalkan dan mengajarkan anak tata cara beribadah, mengarahkan anak pada 

tontotnan televisi yang baik, dan selalu mengingatkan anak untuk beribadah, yang 



kedua, sikap ibu yang baik terhadap anak meliputi berututur kata yang baik, 

menghindari konflik rumah tangga di depan anak, tidak berbicara keras di depan 

anak, ketiga pengajaran rasional yaitu berkaitan dengan pembatasan pergaulan 

anak dan selalu mengingatkan anak untuk fokus terhadapa pendidikannya. 3) 

Faktor Penghambat dan pendukung ibu pekerja (wanita karier) dalam membentuk 

karakter keagamaan anak di Dusun Ngadipuro Kecamatan Tutur Kabupaten 

Pasuruan yaitu berkaitan dengan faktor penghambat terdiri dari faktor internal 

yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman agama ibu pekerja dan faktor 

ekseternal berkaitan dengan kseibukan anak di sekolah yang padat, 

kecenderungan bermain gadget yang berlebihan, dan keadaan ekonomi yang 

lemah Sedangkan faktir pendukung meliputi dorongan dan arahan orang tua yang 

menjadi motivasi anak untuk menjadi lebih baik dan gambaran kehidupan anak 

sebagai penerus orang tua yang harus leboh baik dari keduanya. 

  



Abstract 

Pratama, Nicho Desvian. 2020. The Role of Working Women (Career Women) in 

Forming the Religious Character of Children in Ngadipuro Hamlet, Tutur 

District, Pasuruan Regency. Thesis, Islamic Religious Education Study Program, 

Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Dr. 
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A working mother (career woman) is a mother or woman in a family who 

has a busy schedule outside of obligations as a wife and mother. Their goal of 

work (career) is none other than to achieve success. Success is defined as the 

personal standard to reach the highest which is in the individual to become a 

person who can face everything. They do not only act as career women but also as 

mothers who are able to shape the religious character of their children. Religious 

character is the nature, attitude and form of a person's actions based on religious 

values. However, in reality there are still many problems related to children's 

morals that are far from the values of religious teachings. Based on the 

background of the problem, the authors conducted research on "The Role of 

Working Women (Career Women) in Forming the Religious Character of 

Children in Ngadipuro Hamlet, Tutur District, Pasuruan Regency" 

 The focus of this research is related to the role of working mothers (career 

women) in shaping the religious character of children, strategies of working 

mothers (career women) in shaping the religious character of children, and 

inhibiting and supporting factors of working mothers in shaping the religious 

character of children in Ngadipuro Hamlet, Tutur District, Pasuruan Regency. 

 The purpose of this study was to describe the role of working mothers 

(career women) in shaping the religious character of children, the strategy of 

working mothers (career women) in shaping children's religious character, and 

inhibiting and supporting factors of working mothers in shaping children's 

religious character in Ngadipuro Hamlet, Tutur Regency Pasuruan. 

 To achieve the research objectives, a qualitative approach was used with 

this type of phenomenological research. The data collection procedure in this 

study used interviews, observation and documentation. Data was obtained from 4 

subjects who became informants who are housewives who also have a profession 

(career), namely traders, breeders, teachers, and tailors. 

 Research results from interviews, observations and documentation of 

researchers show that: 

1) The role of working mothers (career women) in shaping the religious character 

of children in Dusung Ngadipuro, Kecamtan Tutur, Pasuruan Regency is to 

become a role model and educator. 2) The strategy of working mothers (career 

women) in shaping the religious character of children in Ngadipuro Hamlet, Tutur 

District, Pasuruan Regency, namely through the first, the habituation approach 

related to introducing and teaching children how to worship, directing children to 

good television viewing, and always reminding children to worship, secondly, a 

good mother's attitude towards children includes kneeling in good words, 

avoiding household conflicts in front of children, not talking loudly in front of 



children, the third rational teaching is related to restrictions on children's 

interactions and always reminding children to focus on their education. . 3) 

Inhibiting and supporting factors for working mothers (career women) in shaping 

the religious character of children in Ngadipuro Hamlet, Tutur District, Pasuruan 

Regency, which are related to inhibiting factors consisting of internal factors 

related to a lack of understanding of the working mother's religion and external 

factors related to children's activities at school density, the tendency to play 

excessive gadgets, and a weak economic situation. Meanwhile, supporting factors 

include encouragement and direction from parents which motivate children to be 

better and a picture of the child's life as a successor to parents who must be better 

than both. 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

 Dalam sudut pandang Islam bekerja merupakan salah satu kewajiban 

seorang muslim yang sudah menjadi bagian kehidupan yang tidak bisa dilepaskan. 

Di dalam Al-Qu’an banyak kandungan ayat yang menjelaskan kewajiban seorang 

muslim untuk bekerja dan mencari nafkah. Berikut salah satu Firman Allah yang 

menjelaskan pentingnya bekerja: 

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala 

penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekiNya. dan hanya kepadaNya lah 

kamu kembali setelah dibangkitkan”. (Q.S Al-Mulk : 15). 

 Ayat ini memberikan pengertian lebih dalam tentang Rububiyyat, yaitu 

betapa besar kuasa dan kewenangan Allah dalam mengatur segala yang terjadi di 

alam semesta ini, selain itu ayat ini juga memberikan ajakan dan dorongan 

terhadap kaum muslimin untuk memanfaatkan segala sesuatu yang telah Allah 

ciptakan khususnya di bumi ini dengan sebaik-baiknya dan menggunakannya 

untuk kemaslahatan. Dalam konteks ini Imam Nawawi menyampaikan bahwa 

hendaknya umat Islam mampu memenuhi segala kebutuhannya, agar mereka tidak 

terus bergantung kepada orang lain (Shihab, 2003:357). 

 Selain prinsip untuk mencari nafkah dan bekerja, didalam Islam pun 

terdapat prinsip ajaran tentang menghargai persamaan, yang dimaksud persamaan 

ialah persamaan antara hak dan kewajiban yang terdapat pada kaum laki-laki dan 

wanita. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW dimana beliau 

berusaha untuk mengakat derjat wanita sehingga mereka bisa merasakan 
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persamaan hak dan kewajiban yang dirasakan oleh kaum laki-laki. Islam pun 

datang dengan membawa ajaran egaliter, yaitu tidak membeda-bedakan antara 

laki-laki dan perempuan, tidak adanya diskriminasi terhadap satu kaum. Yang 

membedakan di mata Allah adalah tingkat keiman dan ketaqwaannya. 

 Meskipun di dalam Islam mengajarkan persamaan hak dan kewajiban 

antara kaum laki-laki dan wanita, namun Islam juga memberikan batasan-batasan 

yang wajar yang mampu diterima oleh logika manusia. Hal yang menjadikan 

persepsi ketidaksamaan hak dan kewajiban antara kaum laki-laki dan perempuan 

yaitu bersumber dari diri pribadi masing-masing, dimana ada status biologis yang 

melekat pada diri manusia berupa perbedaan anatomi tubuh anatara kaum laki-laki 

dan perempuan sehingga menimbulkan dampak berupa persepsi perbedaan hak 

dan kewajiban keduanya. Persepsi itulah yang mengantarkan wanita menjadi 

pribadi yang tidak layak untuk menduduki peran di sekotor publik, dimana 

mereka hanya diberikan peran menduduki sektor domestik saja sedangkan laki-

laki berperan menduduki sektor publik. Dengan demikian langkah wanita untuk 

menduduki peran disegala bidang dipersempit akibat adanya persepsi perbedaan 

status biologis tersebut. 

 Pada era modern saat ini, anggapan bahwa wanita berbeda status dengan 

laki-laki sudah mulai terkikis. Persamaan gender dimana-mana digaungkan demi 

terciptanya persamaan status sosial sesuai dengan konsep ajaran yang dibawa oleh 

Islam. Hal itu didukung dengan beberapa faktor diantaranya sudah banyaknya 

kaum wanita yang kini menempuh pendidikan tinggi yang bertujuan untuk 

memperoleh pengetahuan yang luas sehingga mampu bersaing dengan kaum laki-



3 
 

 

laki dalam menduduki segala sektor sosial yang ada, serta tuntutan jaman untuk 

selalu berkembang dan meningkatkan kualitas diri. 

 Begitu banyak faktor yang melatar belakangi wanita di era modern saat ini 

sudah mulai menunjukkan perannya yaitu sudah ditetapkannya status persamaan 

gender antara laki-laki dan wanita. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi 

adalah terletak pada taraf perekonomian masyarakat saat ini. Dimana tingkat 

ekonomi rendah yang melanda sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya 

menjadikan sebuah bentuk perubahan dimana wanita kini mulai memerankan 

peran laki-laki sebagai pekerja. Hal itu mereka lakukan untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi yang mendesak setiap harinya.  

 Kini sudah tidak asing lagi ketika wanita memerankan figur seorang laki-

laki, hal tersebut terjadi karena faktor ekonomi yang mempengaruhi. Peran ibu 

yang dulu hanya bertugas untuk melahirkan, merawat, mendidik serta 

membesarkan anaknya kini sudah tidak seperti itu lagi. Ibu memiliki peran ganda 

dimana mereka bekerja untuk memenuhi kebutuan keluarga dan juga mengurus 

segala sesuatu yang ada dalam keluarga baik kebutuhan sehari-hari, anak, suami 

dan sebagainya. 

 Persepsi tentang wanita yang dulu hanya mampu menduduki sektor 

dosmestik saja kini berbanding terbalik dimana wanita kini telah menduduki 

sektor publik yang itu merupakan bagian dari kaum laki-laki. Kini pandangan 

normatif terhadap perempuan yaitu mereka yang berhasil dalam pekerjaannya 

(karir) dan juga dalam membina keluarganya. Bahkan ada anggapan yang 

mengatakan bahwa keberhasilan keluarga berada di pundak seorang ibu dalam arti 
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lain menjadi tanggungjawab seorang wanita secara mutlak bukan tanggungjawab 

seorang laki-laki. 

 Pada dasarnya rumah tangga di dalamnya terdapat tiga unsur yaitu suami, 

istri dan anak. Peran penting dalam membina keluarga dipegang oleh seorang 

suami, sedangkan istri memiliki peran yang cukup besar utamanya dalam 

membina dan mendidik anak. Islam sangat menjunjung tinggi martabat seorang 

ibu karena perannya yang begitu besar hingga di dalam Hadistnya nabi 

menyebutkan nama ibu sebanyak tiga kali sebagai orang yang pertama untuk 

disayangi dan dihormati harkat dan martabatnya. 

 Persoalan umum yang terjadi pada saat ini, yaitu ketika seorang wanita 

memilih untuk terjun ke dalam dunia karier (pekerjaan) karena berbagai faktor 

yang mendasarinya utamanya wanita yang sudah menjadi seorang ibu. Sehingga 

dengan memilih sebagai wanita pekerja (karier) maka ia memiliki peran ganda 

dimana keadaan tersebut sangatlah rumit dibandingakan dengan fokus pada satu 

peran saja. 

 Permasalahan yang mendominasi perempuan yang memiliki peran ganda 

tidak hanya pada dirinya saja melainkan juga terhadap status sosialnya, dimana 

wanita yang bekerja dan juga berstatus sebagai ibu rumah tangga memiliki beban 

besar. Wanita akan dikatakan berhasis jika mereka mampu memerankan kedua 

perannya dengan baik, yaitu bekerja dengan baik dan mendidik anaknya serta 

mengurus keluarganya dengan baik. Namun bila kedua hal tersebut mengalami 

berat sebelah maka status sosial wanita tersebut bisa bernilai buruk di mata sosial. 

 Partisipasi wanita dalam berkarir pada dasarnya tidak hanya untuk 

menuntut kesamaan hak dengan laki-laki melaikan upaya untuk 
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mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia yang bermanfaat bagi keluarga. 

Peran wanita saat ini menyangkut dua peran yaitu peran tradisi atau domestik dan 

peran transisi. Peran tradisi atau domestik berhubungan dengan mendidik, 

merawat anak serta membangun keluarga yang sejahterah, sedangkan peran 

transisi berkaitan dengan wanita sebagai tenaga pekerja dan bagian dari 

masyarakat pembangunan. 

 Selain memiliki peran sebagai ibu pekerja (wanita karier), urgensi di 

dalam kerluarga juga sangat besar. Hal yang menjadi tugas besar seorang ibu 

terhadap anak yaitu membentuk karakter utamanya karakter keagamaan semenjak 

usia dini. Pada dasarnya tidak hanya ibu yang bertanggung jawab dalam proses 

pembentukan karakter anak. Beberapa unsur yang bertanggung jawab meliputi 

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan pendidikan. Namun yang 

menjadi pembahasan utama adalah peran ibu selain menjadi seorang wanita karir 

yaitu sebagai orang yang bertanggung jawab untuk pembentukan karakter 

anaknya.. Dukungan serta arahan yang baik dari seorang ibu sangat memiliki 

dampak besar bagi kelangsungan pertumbuhan anak. Karakter tidak diciptakan 

dalam sekejap, melainkan dibentuk dengan pembiasaan-pembiasaan yang terus 

dilakukan setiap harinya. 

 Peran ibu dengan status memiliki karier dalam membentuk karakter 

keagamaan anak sangatlah dibutuhkan. Pendidikan agama di era modern saat ini 

sangatlah dibutuhkan terutama untuk kalangan anak-anak. Hal tersebut di 

dasarkan pada pengaruh globalisasi yang sangat besar dengan membawa berbagai 

pegaruh positif ataupun negatif. Sehingga perlu adanya upaya menyeimbangkan 

kemajuan zaman dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter keagamaan 
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terhadap anak, supaya tidak terjadi degradasi moral seperti yang sudah terjadi saat 

ini. 

 Dari pengamatan yang peneliti lakukan selama ini di Dusun Ngadipuro 

Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan sudah banyak Ibu yang mendidik anaknya, 

menyekolahkan ananknya mulai pendidikan paud hingga perguruan tinggi di 

sekolah favorit pada umumnya. Sebagaian besar dari mereka kini anaknya 

memiliki profesi yang lebih baik dari ibunya, ada yang menjadi guru, perawat, 

bekerja di pabrik sebagai akuntan dan banyak lagi. Namun kesuksesan dunia saja 

tidak cukup, perlu adanya pembentukan karakter keagamaan terhadap anak. Tidak 

kurang sebagian besar anak-anak kecil, muda, dan remaja di desa ini masih minim 

ilmu agama. Akan tetapi bila dikaitkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi mereka lebih menguasai daripada ilmu agama. 

 Fenomena-fenoman yang terjadi di Dusun Ngadipuro terkait masih 

minimnya pengetahuan agama anak, semuanya tidak luput dari peran orang tua. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anak di Dusun Ngadipuro 

Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan pada tanggal 15 Mei 2020 berlokasi di 

Musholla Al Hidayah menuturkan bahwa pembiasaan agama yang dilakukan 

orangtua sangat kurang, mereka mengatakan bahwa orangtua tidak terlalu 

memberikan pendidikan agama yang kuat dan terkesan membiarkan putra 

putrinya hidup bebas sesuai dengan keinginan mereka. Penjelasan tersebut 

diperkuat dengan hasil observasi peneliti ketika mengikuti kegiatan tadarus Al-

Qur’an di bulan ramadhan setla sholat tarawih, masih banyak dari mereka yang 

kurang lancar dan faham dengan bacaan dan hukum bacaan Al-Qur’an. Terdapat 

juga dari mereka yang belum tau adab ketika didalam musholla atau masjid 
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seperti, tidak boleh merokok, membeicarkan masalah duniawi diluar konteks 

agama, tidak meniatkan dirinya untuk iktikaf. 

 Selain berdasarkan penelitian dan observasi bertahap, keseharian yang 

terjadi pada anak-anak di Dusun Ngadipuro juga dikatakan masih jauh dari 

karakter agama yang seharusnya dimiliki seorang muslim. Seperti masih 

kurangnya kesadaran untuk melakukan sholat lima waktu dibuktikan dengan 

pengamatan peneliti yang melihat kondisi musholla yang sepi dari jamaah sholat, 

setiap harinya hanya terisi 1 sampai 2 shof saja orang yang sholat berjama’ah. 

Namun disisi lain peneliti menemukan banyak pemuda pemudi di Dusun 

Ngadipuro ini masih asik dengan aktifitas mereka diluar sana seperti nongkrong, 

bekerja, bermain game sedangkan panggilan adzan sudah berkumandang. Tidak 

hanya anak-anak melainkan orangtua juga melakukan hal seperti yang anak-anak 

lakukan tetapi sedikit berbeda. 

 Disinilah peneliti ingin mengkaji lebih dalam pentingnya ibu dengan status 

pekerja (wanita karier) dalam mendukung pertumbuhan anak serta membentuk 

karakter keagamaan anak di Dusun Ngadipuro ini. Sehingga kedepannya anak 

tidak hanya fasih ilmu umum melainkan juga agama dengan memiliki kepribadian 

yang baik sesuai dengan ajaran agamanya. Olehkarena itu peneliti berinisiatif 

untuk meneliti lebih dalam tentang “ Peran Ibu Pekerja (Wanita Karier) Dalam 

Membentuk Karakter Keagamaan Anak di Dusun Ngadipuro Kecamatan Tutur 

Kabupaten Pasuruan”. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian sebagaimana 

berikut: 

1. Bagaimana peran ibu pekerja (wanita karier) dalam membentuk karakter 

keagamaan anak di Dusun Ngadipuro Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan? 

2. Bagaimana strategi ibu pekerja (wanita karier) dalam membentuk karakter 

keagamaan anak di Dusun Ngadipuro Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan? 

3. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung ibu pekerja (wanita 

karier) dalam membentuk karakter keagamaan di Dusun Ngadipuro 

Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian secara umum memiliki 

tujuan sebgaimana berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan peran ibu pekerja (wanita karier) dalam membentuk 

karakter keagaaman anak di Dusun Ngadipuro Kecamatan Tutur Kabupaten 

Pasuruan 

2. Untuk mendeskripsikan strategi ibu pekerja (wanita karier) dalam membentuk 

karakter keagamaan anak di Dusun Ngadipuro Kecamatan Tutur Kabupaten 

Pasuruan 

3. Untuk mendeskripsikan faktor yang menjadi penghambat dan pendukung ibu 

pekerja (wanita karier) dalam membentuk karakter keagamaan anak di Dusun 

Ngadipuro Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan  
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D. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya yang sejenis sera mampu memberikan sumbangsih 

pengetahuan, ilmu dan pengalaman bagi masyarakat terutama ibu pekerja (wanita 

karier) dalam memberikan pendidikan karakter agama anak serta membentuk 

keluarga yang berkarakter religius. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Ibu Pekerja (Wanita Karier) 

 Informasi hasil penelitian tentang peran, langkah, bentuk faktor 

pendukung dan penghambat ibu pekerja (wanita karier) dalam membentuk 

karakter keagamaan anak mampu menjadi pengetahuan, gambaran serta motivasi 

bagi orang tua khususnya ibu di Dusun Ngadipuro Kecamatan Tutur Kabupaten 

Pasuruan  dalam mendidik putra putrinya. 

b. Bagi Keluarga 

 Mampu memberikan gambaran peran serta sumbangsih seorang ibu 

pekerja (wanita karier) dalam membantu kebutuhan perekonomian keluarga 

khususnya suami. 

c. Bagi Anak 

 Mampu menjadi pendorong semangat dan motivasi anak dalam 

mewujudkan cita-citanya, serta memberikan karakter keagamaan yang melekat 
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sejak masih kanak-kanak hingga tua nanti hingga menjadi contoh figur yang baik 

bagi keluarganya. 

d. Bagi Peneliti 

 Dengan adanya penelitian ini mampu menamba khazana keilmuan serta 

pengalaman peneliti yang kelak bisa menjadi bekal dalam membina keluarga 

terkhusus anak. 

 

E. Definisi Operasional 

 Dalam pembahasan hasil penelitian ini agar tidak terjadi peluasan 

penafsiran dijelaskan beberapa istilah penting sebagaimana berikut: 

1. Peran 

 Peran ialah suatu perilaku yang dilakukan individu dalam bentuk usaha 

(ikhtiar). Peran disini yang dimaksudkan ialah usaha seorang ibu pekerja (wanita 

karier) dalam membentuk karakter keagamaan anak. Dimana karakter keagamaan 

itu sendiri yang berkaitan dengan pembiasaan ajaran agama seperti membimbing 

sholat, puasa, berdo’a, sopan santun, bertutur kata baik, patuh kepada orang tua. 

2. Ibu Pekerja (Wanita Karier) 

 Ibu adalah orang yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak 

tanpa mengharap balasan jasa. Sedangkan pekerja (karier) adalah bentuk kegiatan 

yang dilakukan individu yang mempunyai status serta jenjang masa depan yang 

jelas dengan berkomitmen untuk maju. Sehingga ibu pekerja (wanita karier) 

adalah seseorang individu  (ibu) yang melakukan pekerjaan dengan memiliki 

status dan jenjang masa depan yang baik. Dalam konteks wanita karier disini 

ditujukan pada para ibu-ibu di Dusun Ngadipuro yang mempunyai pekerjaan 

selain ibu rumah tangga seperti pedagang, petani, peternak, penjahit, dan guru. 
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3. Karakter Keagamaan 

 Karakter ialah nilai-nilai manusia secara universal yang melekat pada diri 

mereka masing-masing. Keagamaan adalah sifat, usaha dan segala sesuatu  yang 

terdapat di dalam ajaran agama yang kemudian dikerjakan oleh pemeluk agama 

secara kontinu (terus menerus). Sehingga karakter keagamaan yang dimaksudkan 

disini ialah sikap yang dimiliki dan dilakukan secara terus menerus oleh anak-

anak di Dusun Ngadipuro bersumber dari pendidikan agama yang diberikan ibu 

seperti rajin sholat lima waktu, mengaji, bertutur kata santun, berpuasa, menutup 

aurot, mengucapkan salam dan mencium tangan orang tua ketika akan bepergian 

selalu membaca do’a setiap mengawali pekerjaan, tidak mabuk-

mabukan,judi,narkoba, seks bebas, tidak memakan sesuatu yang haram dan patuh 

kepada orang tua. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian baik observasi maupun waancara yang 

penulis lakukan. Diperoleh kesimpulan bahwa peran ibu pekerja dalam 

membentuk karakter kegamaan di Dusun Ngadipuro Kecamatan Tutur Kabupaten 

Pasuruan sangat peting. 

1. Peneliti menyimpulkan bahwa ibu pekerja di Dusun Ngadipuro Kecamatan 

Tutur Kabupaten Pasuruan dalam membentuk karakter keagamaan anak 

memiliki peran sebagai panutan dan pendidik 

2. Dalam membetuk karakter kegamaan anak ibu pekerja di Dusun Ngadipuro ini 

memiliki strategi yaitu pertama pembiasaan berupa mengenalkan dan 

mengajarkan anak tata cara beribadah, mengarahkan anak pada tontonan 

televisi yang baik, dan mengingatkan anak untuk selalu beribadah. Kedua Ibu 

bersikap baik terhadap anak dalam wujud bertutur kata yang baik dan santun, 

tidak berbicara keras di depan anak, menghindari konflik rumah tangga di 

depan anak, dan mengajarkan anak hidup sederhana. Ketiga Pengajaran 

rasional berupa pembatasan pergaulan anak dan mengingatkan anak untuk 

selalu fokus pada pendidikannya. 

3. Dalam membentuk karakter anak ibu pekerja memiliki faktor penghambat dan 

faktor pendukung. Faktor penghambat tersebut berupa minimnya pengetahuan 

agama orang tua sebagai faktor internal, kesibukan anak di sekolah, 

penggunaan gadget yang berlebihan, seringnya lupa waktu beribadah akibat 

tayangan film, kendala ekonomi yang lemah yang semuanya menjadi faktor 
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eksternal.Sedangkan faktor pendukungnya berupa motivasi yang tinggi anak 

untuk menjadi lebih baik dari orangtuanya karena akibat dorongan dan arahan 

orangtua, dan anak mempunyai gambaran hidup dirinya sebagai penerus orang 

tua yang harus lebih baik dari keduanya. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan proses penelitian dan hasil yang sudah disipulkan maka 

seyogyanya diberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Bagi Ibu Pekerja 

Pertama tugas ibu bukan menentukan masa depan anaknya melainkan 

mengarahkan dan mendukung dengan baik kemauan anak selagi baik sesuai 

ajaran agama. Kedua ibu harus meluangkan waktunya untuk anaknya baik untuk 

mendidik dan mengajarkan anak tentang agama serta memberikan kasih sayang 

anak. Ketiga seorang ibu harus memberikan kenyamanan terhadap anak baik 

berupa sikap, perkataan dan perbuatan terhadap anak. 

2. Bagi Keluarga 

Keluarga harus mendukung penuh peran ibu dalam membentuk karakter 

kegamaan anak dalam wujud pemberian pengawasan terhadap anak, selalu 

mengingatkan anak ketika berbuat salah, memberikan suasanya yang aman, 

nyaman dan tentram kepada anak. 

3. Bagi Anak 

Pertama anak harus selalu berusaha belajar ilmu agama dimanapun baik di 

sekolah, tpq, maupun di pesantren. Kedua, anak harus patuh terhadap orang tua 

terutama ibu. Ketiga, anak harus memahami betul bahwa hal terpenting dalam 
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hidup adalah karakter yang baik bukan kecerdasan, jika karakter baik maka 

kecerdasannya akan baik pula. 

4. Bagi Peneliti Lanjutan 

Peneliti mengharapkan dan menyarankan terhadap peneliti lanjutan untuk 

menggunakan penelitian ini sebagai referensi dan untuk mengembangkannya 

lebih baik dengan penemuan-penemuan baru. 
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