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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini membahas fokus penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana 

keadaan wanita pedagang pasar Klewer di Kota Surakarta ?, 2) Bagaimana peran 

ganda wanita pedagang pasar Klewer di kota Surakarta ?.  Sedangkan tujuan 

penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui peran 

wanita pedagang pasar Klewer. 2) Untuk mengetahui peran ganda wanita 

pedagang pasar Klewer .3) Untuk mengetahui peran wanita jawa dalam perspektif 

Islam 

Metode penelitiannya adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologis 

,historis, normatif. Pengumpulan datanya diperoleh melalui observasi, wawancara. 

Teknik analisisnya adalah dengan metode induksi. 

Hasil temuan penelitian ini adalah pertama,  Keberadaan wanita  Jawa 

pada komunitas pedagang pasar Klewer, mencerminkan eksistensi wanita yang 

telah mengalami transformasi kehidupan yang tidak kecil, karena kondisi tersebut 

juga merupakan salah satu dinamika kemajuan kehidupan wanita Jawa di samping 

dengan berbagai tantangan yang dihadapi semakin menunjukkan bahwa wanita 

Jawa bukanlah  jenis ataupun sosok yang lemah dan bisa diperlakukan seenaknya. 

Dengan rata-rata pendidikan mereka hanya sampai pada tingkat pertama tetapi 

dengan tingkat usia produktif yang dominan, maka keadaan mereka untuk 

beraktivitas di luar rumah bisa relatif dikerjakan dengan tidak meninabobokkan 

tanggung jawab mereka di rumah, karena sebagian dari mereka adalah sudah 

hidup berkeluarga.  

Kedua, Pasar Klewer yang menjadi pusat perdagangan wanita di Kota 

Surakarta pada umumnya telah banyak menghasilkan wanita-wanita yang 

memiliki dedikasi dan siap berimprovisasi di dunia publik, untuk turut serta 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Wanita pedagang di pasar Klewer tidak hanya 

disibukkan dengan kegiatan mereka di pasar, tetapi mereka juga harus mengurus 

anak serta melayani suami sebagai isteri, sekalipun dengan begitu juga 

menjadikan mereka tidak semuanya bisa dengan baik menunaikannya, di antara 

mereka juga terlibat dengan masalah domestik kerumah-tanggaan dan publik 

sekaligus. Di sinilah dibutuhkan kepiawaian merencanakan dan merealisasikannya 

secara konsekuen, jujur, adil, dan penuh tanggung jawab.  

 

Kata kunci: peran ganda, wanita jawa ,perspektif islam 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Isu-isu mengenai kiprah perempuan di sektor publik nampaknya tidak 

pernah sepi dari perbincangan. Hal ini kemungkinan dikarenakan 

permasalahan perempuan dalam lintasan sejarah merupakan permasalahan 

sosial yang belum berimbang dalam memandang kaum perempuan masih 
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sangat kuat. Dalam masyarakat yang mengaku modern dan demokratis 

sekalipun, masih dijumpai pandangan yang menganggap bahwa perempuan 

merupakan warga kelas dua dan pelengkap sehingga kiprahnya di sektor 

publik layak dipertanyakan. 

Keterlibatan perempuan di sektor publik sebenarnya juga tidak 

terlepas dari tuntutan ekonomi keluarga. Karena kesulitan ekonomi, terutama 

sebagai dampak dari krisis moneter berkepanjangan yang melanda Indonesia 

telah mendorong kaum perempuan untuk ikut serta berperan aktif dalam 

mengatasi permasalahan ekonomi keluarga dengan melakukan berbagai 

pekerjaan di luar rumah. Dengan masuknya kaum perempuan ke sektor 

publik, berarti perannya tidak lagi sebagai seorang isteri dan ibu yang 

bertanggung jawab dalam sosialisasi anak-anaknya melainkan sekaligus 

sebagai pekerja. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

a. Bagaimanakah  peran wanita dalam budaya Jawa? 

b. Bagaimanakah wanita dalam perspektif Islam? 

c. Apakah peran ganda wanita Jawa sudah  sesuai dengan Perspektif Islam? 

 

LANDASAN TEORI 

Beberapa kajian ataupun penelitian baik buku ataupun lainnya yang pernah 

dilakukan oleh para pemerhati kajian wanita jawa ini adalah sebagaimana  berikut. 

1. Buku yang ditulis oleh Niels Mulder (1996) dengan judul Pribadi dan 

Masyarakat Jawa. Dengan buku terjemahan ini, jumlah hasil studi terhadap 

para sarjana asing terhadap yang Jawa bertambah lagi. Makin banyak saja 

rupanya, pengamatan dan pembahasan orang luar terhadap jawa. Karya yang 

ditulis oleh Niels Mulder ini adalah merupakan sebuah studi analisis cultural 

yang bertujuan untuk menjelaskan  hubungan antara pribadi dan masyarakat 

menurut pandangan orang-orang Jawa sendiri. Karya ini merupakan hasil dari 

suatu penyelidikan atas permulaan pengenalan atas hakikat dari hubungan-



3 

 

hubungan antar pribadi di antara para pemberi keterangan yang berpendidikan 

dari kelas menengah di Yogyakarta.  

2. Buku yang ditulis oleh Sri Suhandjati Sukri (2001) mengambil judul mengenai 

Perempuan dan Seksualitas dalam tradisi Jawa. Di dalam buku ini dikatakan 

bahwa hegemoni laki-laki atas perempuan melalui budaya patriarkhi terjadi 

hamper di semua masyarakat di dunia, tidak terkecuali di dalam masyarakat 

jawa. Dalam masyarakat jawa, peran perempuan telah sekian lama dibatasi 

hanya sekitar macak-manak-masak (berdandan, melahirkan anak, dan 

memasak) atau sumur kasur dapur. Trilogi peran tersebut pada intinya berkutat 

pada tugas pelayanan terhadap suami sebagai representasi laki-laki. Dan proses 

domestifikasi itu masih berlanjut hingga saat ini. 

Menurut yang ada di dalam buku ini menyebutkan bahwa banyak 

pujangga jawa lama abad XVIII dan XIX yang telah mencoba mendefinisikan 

perempuan melalui serat-serat piwulang yang mereka tulis. Karya-karya 

tersebut ada yang memang merepresentasikan konsep kaku dari budaya Jawa, 

namun beberapa karya lain dibahas pula kedudukan perempuan sebagai isteri 

secara luas. Hal ini menunjukkan perhatian yang besar terhadap posisi kaum 

perempuan untuk tidak sekedar menjadi warga kelas dua, the second sex. 

Melalui buku ini kita akan mendapatkan pencerahan dalam memandang kaum 

perempuan agar tidak selalu menjadi obyek (seksualitas) dari kaum laki-laki, 

namun juga dapat menyejajarkan mereka sebagai teman berdiskusi, mengambil 

keputusan, atau bahkan menjadi belahan jiwa (garwa/sigaraning nyawa/suol 

mate) di semua segi kehidupan.  

3. Karya yang ditulis oleh Christina S. Handayani dan Ardian Novianto (2004) 

yang berjudul Kuasa Wanita Jawa. Di dalam bukunya ini mereka 

menyebutkan nilai kebaruan buku tersebut, paling tidak ada dua maca. 

Pertama, buku ini di tulis oleh orang yang berlatar belakang psikologi. Oleh 

karena itu tidak mengherankan jika denyut nadi  dan empati psikologi dalam 

buku ini tampak kuat dan menonjol. Kedua, dari segi aman dan data buku ini 

dapat menggambarkan sosok wanita jawa mutakhir, abad ke-21.  Selanjutnya 

Kuasa wanita jawa membidik kemampuan wanita jawa dalam mempengaruhi, 
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menentukan, bahkan mungkin mendominasi suatu keputusan. Kemampuan 

wanita untuk ikut mempengaruhi pengambilan tersebut bukan semata-mata 

pada saat keputusan itu diambil, melainkan sebuah proses yang panjang dari 

proses adaptasi, pemaknaan kembali, hingga strategi diplomasi. Oleh 

penulisnya, peran-peran strategis dan menentukan inilah yang selama ini 

dilakukan kaum wanita di jawa. Dalam batas-batas tertentu  bisa jadi kaum 

laiki-laki hanya sekedar menjadi juru bicara kaum wanita. Lalu di dalam buku 

ini penulis menggunakan istilah wanita, penulisnya berargumen bahwa  

berdasarkan pemaknaan kata  wanita lebih dekat dengan kesadaran praktis 

masyarakat Jawa. Bahwa kata wanita berasal dari kata wani (berani) dan di tata 

(diatur). Jadi wanita-wanita Jawa adalah orang yang berani diatur, namun 

demikian, bukan berarti pasif dan tergantung kepada orang yang mengaturnya.  

Kata wanita konon juga berasal dari kata wani (berani) dan tapa (menderita), 

artinya seorang wanita adalah sosok yang berani menderita bahkan untuk 

orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari  akan banyak ditemui wanita jawa 

menjalankan  laku-tapa dengan berpuasa  atau berpantang demi anak dan 

suami. Sedangkan istilah perempuan tidak cukup bisa menggambarkan 

kenyataan praktis sehari-hari wanita jawa. Akar kata perempuan adalah empu 

yang berarti guru. Makna kata ini lebih menggambarkan kenyataan normative 

dari pada kenataan praktis sehari-hari. 

Dari beberapa kajian buku yang tersebut di atas, belum ada yang secara 

spesifik mengangkat bahasan mengenai peran ganda wanita jawa studi pada 

Ibu-Ibu pedagang pasar Klewer Surakarta, jadi dengan demikian penelitian ini 

masih sangat relevan dan mendesak untuk dilaksanakan. Terlebih di dalam 

penelitian ini lebih diarahkan kepada karakteristik peran ganda wanita jawa 

yang ada di kota Surakarta, sebagai salah satu kota ikon penjaga budaya Jawa 

dengan berbagai adat istiadatnya yang mengkultur menjadi sebuah bangunan 

sosial-kultural di kota Solo dan sekitarnya. Jawa Tengah dikenal sebagai 

kawasan yang sekaligus menjadi kiblat bagi semua pernak-pernik instrumen  

budaya Jawa yang harus dilestarikan dan diproduktifkan, sehingga di antara 

SDM yang dimaksud adalah wanita sebagai salah satunya menjadi prioritas 



5 

 

yang tidak boleh dimarginalkan begitu saja, tetapi harus memperoleh posisi 

dan perlakuan secara adil dan proporsional dengan kaum laki-laki. Karena 

itulah di dalam penelitian ini nanti bermaksud mengkaji persoalan peran 

wanita di era sekarang dengan mengambil sampel ataupun obyek penelitian 

pada para wanita pedagang pasar Klewer Surakarta.  

Apa dan bagaimana peran yang bisa dilakukan oleh wanita pedagang 

pasar Klewer Surakarta di dalam ikut berpartisipasi untuk sama-sama 

memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan perkembangan kehidupan 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Wanita harus menginspirasi dirinya 

ke dalam paradigma yang konstruktif dan senantiasa melihat ke depan untuk 

menatap kehidupan secara visioner, kecenderungan berparadigma yang seperti 

ini merupakan sebuah ikhiar wajib yang akan dilakukan oleh wanita untuk 

terus berupaya mendinamisasi persoalan kehidupan yang dari hari ke hari 

semakin kompetitif dan membutuhkan kemampuan lebih dan kreasi berpikir 

dan berbuat yang dinamis untuk menggugah denyut nadi peradaban yang 

dulunya sangat dieksploitir oleh kaum laki-laki. 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan cara survey atau observasi di lapangan atau lokasi 

penelitian guna memperoleh data sebagai sumber primer. Sedangkan data 

sekundernya bersumber dari penggalian dan penelusuran atas buku, surat 

kabar, majalah, internet dan catatan lainnya yang dinilai memiliki hubungan 

dan dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologis historis, dan 

normatif. Pendekatan sosiologis historis yaitu cara mendekati suatu masalah 

yang terjadi di masyarakat dengan lebih mementingkan pola-pola hubungan 

dalam situsasi kehidupan sosial dan pendekatan normatif digunakan untuk 

melihat ada tidaknya kesesuaian antara data-data yang diperoleh dari hasil 

penelitian dengan norma hukum Islam. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

a) Wawancara (interview)  yaitu cara memperoleh data dengan penelusuran 

dan tanya-jawab secara sistematis, baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan responden. Responden yang dimaksud disini adalah ibu-

ibu pedagang Pasar Klewer serta dengan responden lainnya yang 

mengetahui serta memahami objek penelitian berdasarkan kepada tujuan 

penelitian. Jenis interview yang penyusun gunakan adalah interview bebas 

terpimpin yaitu penyusun tidak terjebak dengan daftar pertanyaan akan 

tetapi tetap fokus pada subyek dan obyek penelitian. 

b) Pengamatan Langsung (observasi) yaitu dengan pengamatan langsung 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek maupun subjek penelitian 

dengan pencatatan secara sistematis fenomena fenomena yang sedang 

diteliti. Observasi merupakan usaha sadar yang dilakukan secara 

sistematis, dengan prosedur yang berstandar.Penyusun melihat dan 

merekam secara langsung apa yang terjadi dan terdapat di lingkungan 

Pasar Klewer. 

4. Analisa Data 

Setelah didapat data dari hasil interview, dokumentasi, dan observasi, 

kemudian data-data tersebut dikumpulkan, langkah selanjutnya ialah 

menganalisa dengan menggunakan metode induksi sehingga memungkinkan 

temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum, tema-tema yang 

dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang 

muncul dalam metode penelitian yang dilakukan. 

  

HASIL PENELITIAN 

Di dalam Pasar Klewer yang menjadi ikon pasar sebagai pusat batik dan 

tekstil ini tidak sedikit ibu-ibu pedagang yang berjualan adalah dari kalangan 

wanita rumah tangga biasa yang mencoba meniti dan memperbaiki keadaan  

dengan cara membuka usaha buka kios ataupun buka tenda di sekitar pasar. 

Mereka semua berangkat dari cita-cita ingin meningkatkan taraf hidup dan 

penghidupan yang layak.  Hal demikian relevan dengan apa yang disampaikan 
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oleh salah seorang dari mereka pada salah satu kesempatan wawancara sebagai 

berikut.   

“Sebetulnya sich ingin terus mendampingi anak di rumah, tapi kan…tidak 

bisa begitu saja membiarkan keadaan ekonomi dari hari ke hari tidak ada 

kemajuan, saya sekalipun secara pendidikan hanya cuman sampai SMP tapi tidak 

mau tinggal diam untuk tidak membantu suami memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari”(Wawancara, 15/02/2010).  

 

Hal tersebut benar-benar membuktikan bahwa wanita sebagai yang selama 

ini hanya bisa dikatakan sebagai konco wingking telah perlahan mengalami 

pergeseran, terutama jika dilihat dari aspek kehidupan sosial kemasyarakatan yang 

berkembang seiring dengan dinamika kehidupan itu sendiri. Beberapa hal yang 

menarik dilihat dari sini adalah bahwa seorang wanita yang begitu diidentikkan 

dengan seseorang yang selama ini hanya berkutat pada wilayah domestik dan 

relatif  mengekor atas wewenang suami di kehidupan kerumahtanggaan. 

Keberadaan wanita yang demikian sangat jelas telah menunjukkan akan adanya 

transformasi kehidupan wanita jawa pada tempo dulu yang senantiasa disibukkan 

dengan masalah-masalah yang sering orang dengar dengan istilah 3R yaitu kasur, 

dapur, dan sumur.    

Karena itulah di kesempatan yang lain salah seorang pedagang wanita 

pasar Klewer juga ikut memberikan tanggapan dengan pernyataannya sebagai 

berikut. 

“aku di sini ini di samping ingin memperbaiki kehidupan ekonomi 

keluarga juga e…berupaya juga memberdayakan diriku biar tidak terlalu 

tergantung dengan suami, kan kasihan juga suami harus dibantu kan biar sama-

sama bisa saling memberikan andil untuk ekonomi keluarga gitu”(Wawancara, 

15/02/2010). 

Beberapa pernyataan yang terlontar di atas, telah memberikan andil yang 

tidak kecil untuk kemajuan kehidupan perekonomian keluarga utamanya, karena 

itulah mereka sampai tega meninggalkan seharian tidak bertemu dengan anaknya 

di rumah. Kondisi demikian tentu tidak mudah dilakukan oleh semua wanita, 

dengan mengambil pilihan berdagang di pasar Klewer tentu telah berusaha 

mengikhlaskan sebagian waktu hidupnya di luar rumah, padahal tidak juga 

selamanya demikian karena banyak di antara mereka juga ketika sudah pulang ke 
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rumah, masih disibukkan oleh persoalan kerumahtanggaan yang tidak sedikit 

harus juga diselesaikan oleh seorang wanita pedagang pasar Klewer tersebut. 

Wanita di sini bukan hanya sebagai sosok seorang ibu rumah tangga 

sebagaimana yang selama ini dipersepsikan, tetapi juga sekaligus menjadi seorang 

wanita yang mampu mengekspresikan di ruang public seperti yang selama ini 

kebanyakan dimonopoli oleh kaum laki-laki. Hal ini sebagaimana yang 

disampaikan oleh Sartono Kartidirdo (1987: 191) bahwa masyarakat Jawa 

khususnya keluarga priyayi sering lebih mementingkan peran kaum pria di 

bandingkan dengan kaum wanitanya.    Dengan demikian akan terjadi peta 

perubahan secara mendasar untuk ikut memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan kemajuan suatu masyarakat bangsa. Dalam konteks yang demikian 

tersebut wanita sesungguhnya telah memulai membuka diri terhadap kehidupan 

sosial-kemasyarakatan secara lebih aspiratif dengan kemajuan zaman itu sendiri. 

Justru yang mungkin perlu diantisipai adalah adanya kecenderungan perubahan 

yang terlalu overload sehingga menyebabkan seorang wanita kehilangan kendali 

kemudian mendegradasi eksistensinya sendiri. Karena jika begitu berarti 

bangunan reformasi terhadap nasib wanita Jawa aka justru berbalik dengan cita-

cita semula yang ingin mengkonstruksi wanita secara lebih terhormat dan 

bermartabat. Karena itu Gandarsih Mulyawati (1986: 57) mensinyalir bahwa sifat-

sifat wanita jawa pada umumnya sangat dipengaruhi oleh system nilai budaya 

jawa. Akibatnya masih menurut Gandarsih  kepribadian wanita jawa selalu 

dipahami dalam konteknya dengan system social yang berlaku mendalam 

masyarakat jawa itu sendiri.  

Posisi wanita dengan peranannya yang komplek baik di dalam rumah 

ataupun di luar rumah, dibutuhkan tindakan dan perencanaan ekstra, Karena jika 

tidak maka akan mengakibatkan problem social baru yang tidak kalah besarnya di 

bandingkan dengan posisi dan peranan wanita sebelumnya. Ditambah lagi dengan 

beban sosial yang akan diterima oleh wanita tersebut ketika menjalani kompetisi 

kehidupan yang semakin hari semakin ganas dan kompetitif. Kedepan seorang 

wanita tidak hanya akan menghadapi persaingan di segala lini dan sektor 

kehidupan tetapi juga akan menyebabkan seorang wanita mengalami satu keadaan 
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yang mungkin baru sama sekali dengan suasana dan kondisi seperti sekarang  ini. 

Kondisi tersebut sekarang bisa dibuktikan dengan semakin cepatnya transformasi 

kehidupan yang ada di hadapan panggung besar kehidupan masyarakat luas. 

Wanita dicipta dengan serentetan persoalan yang harus dihadapi, baik 

sebagai pribadi, keluarga, dan anggota masyarakat warga Negara. Seorang wanita 

mendudukkan posisi berhadap-hadapan dengan realitas sesungguhnya, sehingga 

hal demikian memunculkan di satu sisi harapan dan di sisi yang lain tantangan 

yang menghadang di depan. Tidak selamanya peran-peran tersebut bisa 

diefektifkan dan diproduktifkan, karena dengan sendirinya masalah segera muncul 

ketika keberadan wanita semakin welcome dengan setiap ranah hidup itu sendiri. 

Keadaan yang seperti tersebut diapresiasi dengan salah satu kesempatan 

wawancara sebagai berikut. 

“Rata-rata pedagang di sini juga mempunyai tugas kerumahtanggaan yang 

hamper sama, karena mereka juga punya suami, anak, dan keluarga, jadi ya 

begitulah…pinter-pinternya mereka mengatur kesibukan dan tanggung jawab 

tersebut, jika tidak bisa ya…mesti salah satunya ada yang korban atau sengaja 

dikorbankan” (Wawancara, 15/02/2010). 

 

 

Perspektif Islam terhadap Peran Ganda Wanita Pedagang  Pasar Klewer  

Keberadaan wanita jawa dengan berbagai macam latar belakangnya tentu 

memiliki pola pikir yang juga berbeda-beda. Tetapi yang harus mendapat 

perhatian yang serius adalah bagaimana wanita pedagang pasar Klewer tersebut 

bisa membawa diri dengan tetap menunaikan tugasnya baik di dalam rumah 

ataupun di luar rumah.  

 Dalam hal kegiatan di luar rumah, Islam telah mengajarkan 

bagaimana adab seorang isteri yang akan keluar rumah yaitu dengan seizin suami, 

seperti firman Allah SWT  : 

 

 

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan 

bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu” (QS. Al Ahzab: 33) 
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Hal ini akan menjadi sebuah persoalan ketika para wanita pedagang pasar 

Klewer tidak bias menjaga memfungsikan dirinya secara proporsional dan sesuai 

sebagaimana wanita jawa yang dicita-citakan, jadi tidak malah menjadikan 

perangkap kemerosotan perilaku dan tanggung jawabnya secara lebih tidak 

terhormat dengan di sana sini meninggalkan efek negatif baik pada lingkup rumah 

tangganya maupun pada kehidupan luar termasuk dirinya sendiri.  

Kesempatan yang didapatkan untuk meniti hidup mengembangkan karir 

dan lain sebagainya justru mengakibatkan mereka terperangkap dengan dunianya 

yang semestinya. Jati diri sebagai ibu rumah tangga seakan tergantikan dengan 

dunia lain yang membuntuti dan mengekor wanita jawa di pasar Klewer 

Surakarta. 

Wanita Jawa seyogyanya bisa mendudukkan  pada posisi yang sinergis 

baik untuk kepentingan keluarga dan kehidupan karir yang bersangkutan, tidak 

mungkin kemudian lantas memilih kehidupan luar rumahan  yang kemudian 

melupakan urusan keluarga anak dan suami yang semestinya berada pada proporsi 

yang saling mengkonstruksi tanggung jawab masing-masing, baik di dalam urusan 

domestic maupun publik. Dua wilayah ini tentu mendapatkan perhatian yang 

proporsional dan kalaupun memilih jangan sampai merusak sendi-sendi 

kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Dalam Islam tanggungjawab seorang isteri yang juga menjadi seorang ibu 

sangatlah jelas, salah satunya adalah Ibu sebagai seorang pendidik bagi anak-

anaknya. 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, : 

 

 

 

 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa 

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.” (QS. At Tahrim: 6) 
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Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala yang artinya: “Peliharalah dirimu 

dan keluargamu!” di atas menggunakan Fi’il Amr (kata kerja perintah) yang 

menunjukkan bahwa hukumnya wajib. Oleh karena itu semua kaum muslimin 

yang mempunyai keluarga wajib menyelamatkan diri dan keluarga dari bahaya api 

neraka.  

Baik buruknya anak tergantung dari apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya, 

ketika figur seorang ayah keluar dari rumah untuk mencari nafkah,  figur Ibu yang 

akan menjadi pendidik dan uswah bagi anak-anaknya. Sangatlah ironis ketika para 

ibu dengan alasan membantu sang suami untuk mencari nafkah untuk mencukupi 

kebutuhan hidup, harus meninggalkan rumah dan hanya menyerahkan anak-

anaknya kepada pengasuh atapun pembantu rumah tangga. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat disampaikan berdasarkan uraian dan pembahasan 

yang telah penyusun jelaskan pada bab-bab sebelumnya adalah: 

1. Kedudukan dan peran wanita  sebagai istri mengalami perubahan. Pertama 

dalam hal kedudukan wanita, wanita jawa ( isteri ) dahulu selalu 

diposisikan di bawah pria (suami), akan tetapi sekarang kedudukan wanita 

jawa telah diposisikan sama dan seimbang dengan pria. Terkait dengan hal 

kedudukan yang sama, maka akan timbul pertanyaan siapakah yang harus 

memimpin jika semua sama? dalam hal ini Ibu-ibu pedagang di Pasar 

Klewer masih memegang prinsip lama yang kuat, yakni kepemimpinan 

hanya dapat dipegang oleh seorang pria ( suami ). Kedua dalam hal peran 

wanita, pada ruang domestik tidak banyak perubahan yang signifikan, 

akan tetapi pada sektor publik perubahan itu terjadi. Wanita Jawa boleh 

melakukan peran publik dengan syarat harus mendapatkan ijin dari suami 

dan dalam rangka membantu suami mencari nafkah serta tidak melupakan 

perannya dalam mengurus rumah-tnangganya. Hal ini tidaklah 

bertentangan dengan Islam karena perubahan yang terjadi didasarkan atas 

prinsip mencari kebaikan bersama (mashlahah mursalah). 
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2. Pasar Klewer yang menjadi pusat perdagangan di Kota Surakarta pada 

umumnya telah banyak menghasilkan wanita-wanita yang memiliki dedikasi 

dan siap berimprovisasi di dunia publik, untuk turut serta memberikan 

kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Peran dualistik yang mencerminkan wanita pedagang pasar Klewer 

sebagai sosok yang multiaktivitas dengan serangkaian tanggung jawab yang 

diembanya.  

 

B. Saran 

1. Diperbolehkannya seorang wanita sebagai istri untuk bekerja pada sektor 

publik, tidak menjadikan lupa dan mengabaikan perannya dalam sektor 

domestik di samping harus dapat memelihara norma-norma agama, adat 

dan susila, serta dapat memenuhi syarat-syarat dan etika wanita (istri) yang 

bekerja di luar rumah. 

2. Bagi semua pihak, hendaknya tetap menjaga prinsip Jawa “empun papan 

lan empun wektu”. Prinsip ini memberikan pemahaman bahwa di mana 

kaki berpijak, maka di situlah kita menjunjung langit, artinya kita harus 

sadar posisi dan selalu ingat prinsip hukum Allah SWT. 

3. Diharapkan Untuk peneliti berikutnya hendaknya bisa melihat peran ganda 

wanita jawa dari sisi yang berbeda, karena dalam penelitian ini penyusun 

hanya memaparkan  sisi pertautannya dengan perspektif Islam saja, 

mungkin bisa dikembangkan sehingga lebih jelas lagi. Karena seperti 

dalam pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa dengan berjalannya 

waktu dan bertambah kembangnya ilmu pengetahuan akan mempengaruhi 

keadaan sosial suatu masyarakat sehingga terjadi sebuah perubahan 
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