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ABSTRAK 

 

Nama : Ana Rohmania, NIM : 1630110046, Judul Skripsi : Wanita 

Karier Dalam Membangun Keluarga Sakinah Dalam Alquran (Studi 

Terhadap Para Tenaga Kesehatan Wanita di RS PKU Aisyiyah 

Jepara) 

Ketenangan, kenyamanan, kebahagian, keharmonisan di dalam 

rumah tangga adalah dambaan setiap keluarga. Namun membina keluarga 

yang demikian itu bukan hal yang mudah untuk dapat dilakukan suami 

maupun istri. Bahkan, jika seorang istri memiliki tugas selain mengurus 

rumah tangganya yakni dengan berkarier. Di masa pandemi COVID-19 

seperti ini, yang menjadi sorotan utama peran wanita karier adalah tenaga 

kesehatan wanita. Selain itu, muncul tantangan-tantangan baru yang harus 

dihadapi tenaga kesehatan wanita untuk dapat memanajemen waktunya 

untuk dirinya sendiri, untuk keluarga dan untuk masyarakat.  Melihat 

latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis 

keluarga sakinah pada tenaga kesehatan wanita di RS PKU Aisyiyah 

Jepara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi keluarga 

sakinah menurut para tenaga kesehatan wanita di RS PKU Aisyiyah 

Jepara dan nilai-nilai Alquran tentang keluarga sakinah yang dapat 

diterapkan dalam keluarga tenaga kesehatan wanita RS PKU Aisyiyah 

Jepara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat deskriptif.  Dengan menggunakan metode tersebut, 

peneliti mendapat beberapa hasil dari penelitian. Terkait dengan persepsi 

keluarga sakinah menurut tenaga kesehatan wanita RS PKU Aisyiyah 

Jepara, peneliti menemukan bahwa bermacam-macam jawaban mereka 

mengarah kepada keluarga yang senantiasa dapat menjaga komunikasi, 

keterbukaan, kepercayaan dan kejujuran satu sama lain. Karena menurut 

mereka hal itu adalah kunci dari keluarga yang harmonis dan bahagia. 

Dengan melihat bahwa Alquran sebagai pedoman dalam berumah tangga 

maka, segala permasalahan yang mungkin terjadi adalah karena ketidak 

hati-hatian suami maupun istri dalam menjalankan tugas yang sesuai 

dengan syari’at agama. Di samping itu pula, ujian yang muncul dalam 

rumah tangga tentunya ada solusi yang dapat diambil dari memahami 

kandungan ayat Alquran tentang membangun keluarga sakinah. 

Selanjutnya, praktik nilai-nilai Alquran tentang keluarga sakinah yang 

diterapkan dalam keluarga tenaga kesehatan wanita RS PKU Aisyiyah 

Jepara  adalah dengan meningkatkan nilai-nilai islami seperti ibadah, 

akhlak, kasih sayang, pemaafan, kesabaran dan syukur yang menjadi poin 

paling utama. Dengan demikian nilai-nilai seperti kesetaraan, kemuliaan, 

ketulusan, pengabdian, nasihat, keterbukaan akan mengikuti seiring 

dengan peningkatan keimanan dan intropeksi diri masing-masing.  
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