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ABSTRAK 

Mutoharoh Nuur (1730110026), Relasi Gender Keluarga Wanita Karier 

dalam Perspektif Konsep Keluarga Sakînah Menurut Tafsir QS. Al-Rum 

Ayat 21 (Studi Kasus Keluarga di Desa Gondosari Gebog Kudus), Skripsi, 

Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, IAIN Kudus. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai wanita yang 

telah menikah dan memilih untuk berkarier, dia akan mempunyai peran ganda 

yang bisa memunculkan perkara baru yang lebih rumit dan kompleks. Dalam hal 

ini wanita karier memiliki konflik peran ganda yaitu menuntaskan tanggung 

jawabnya di lingkungan pekerjaan serta melaksanakan perannya selaku istri serta 

ibu yang termasuk anggota penting dalam menciptakan sebuah keluarga sakînah 

mawaddah wa rahmah. Pembahasan ini akan berfokus pada relasi gender 

keluarga wanita karier dalam perspektif konsep keluarga sakînah menurut tafsir 

QS. al-Rum ayat 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para 

ulama’ tafsir mengenai sakînah mawaddah wa rahmah dalam QS. al-Rum ayat 

21, untuk mengetahui bagaimana relasi gender keluarga wanita karier di Desa 

Gondosari Gebog Kudus. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu pendekatan 

yang berusaha untuk memahami praktik sehari-hari, dimana orang-orang yang 

terlibat tidak dapat dijelajahi dalam jangka waktu dan pertemuan yang singkat. 

Penelitian ini termasuk kajian Living Quran yaitu penelitian ilmiah tentang 

berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Alquran disebuah komunitas 

muslim tertentu. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif, yang berupaya mendeskripsikan beberapa data yang diperoleh dari 

lapangan, baik dengan observasi, wawancara maupun dokumentasi. Jenis 

penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (field research).  

 Hasil penlitian ini menunjukkan (1) Sakinah diartikan sebagai 

ketenangan, ketenteraman, keteduhan. Mawaddah diartikan sebuah cinta tanpa 

berasaskan nafsu semata, tetapi cinta dewasa yang disertai dengan ketulusan dan 

keikhlasan diantara keduanya. Wa rahmah artinya kasih sayang yang mendalam 

diantara kedua belah pihak antara suami-istri tersebut. (2) Relasi gender dalam 

keluarga wanita karier di Desa Gondosari rata rata sudah menerapkan konsep 

kesetaraan gender yang merupakan landasan dalam keluarga sakînah. 
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