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ABSTRAK 

 

Rice Novita, NIM. B35209001, 2013. Kehidupan Istri Bekerja di 

Lingkungan Masyarakat Islam (Suatu Tinjauan Teori Fungsionalisme 

Struktural Robert K. Merton di Desa Sendangrejo, Kecamatan 

Dander, kabupaten Bojonegoro). Skripsi Program Studi Sosiologi 

Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

Kata kunci : Istri Bekerja, Fungsionalisme Strutural Robert K. Merton  

 

  Di dalam skripsi ini ada satu rumusan masalah yang hendak dikaji, 

yaitu: Bagaimana kehidupan istri bekerja di lingkungan masyarakat Islam 

di Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. 

 

  Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan 

metode penelitian kaulitatif. Metode ini di pilih agar di peroleh data 

penelitian yang bersifat mendalam dan menyeluruh mengenai kehidupan 

istri an bekerja di lingkungan masyarakat Islam yang berada Di Desa 

Sendangrejo, yang nantinya data yang di peroleh kemudian akan di sajikan 

dengan menggunakan teori Fungsionalisme struktural Robert K. Merton.  

 

Melalui pendekatan ini diharapkan skripsi ini mampu memberikan 

kesimpulan tentang wujud dari kehidupan perempuan pekerja di 

lingkungan masyarakat Islam, sehingga nantinya bisa memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan sosiologi. 

 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Kehidupan istri yang 

bekerja di lingkungan masyarakat Islam di Desa Sendangrejo, Kecamatan 

Dander, Kabupaten Bojonegoro, mereka sebagai perempuan, menyandang 

status ganda, atau peran ganda. Yaitu selain sebagai ibu rumah tangga, 

juga sebagai pencari nafkah tambahan untuk keluarga mereka. Mereka 

menjalani kehidupan sehari-hari dengan berbagai aktivitas dan kegiatan. 

Mereka banyak menghabiskan waktu untuk bergelut dengan pekerjaan 

atau mencari uang, dan tidak ketinggalan mereka juga tetap menjalankan 

kewajiban dan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Mereka tinggal di 

lingkungan masyarakat Islam, akan tetapi mereka tetap memperoleh 

kebebasan untuk bekerja, dengan catatan tetap pada koridor-koridor aturan 

Islam. Perempuan Islam atau seorang istri mempunyai hak untuk 

mengembangkan diri dengan berbagai cara, termasuk dengan cara bekerja. 

Dengan bekerja bisa meningkatkan pengalaman, juga menambah ilmu. (2) 

Perempuan atau ibu rumah tangga banyak yang bekerja di daerah ini 

dikarenakan berbagai faktor dan alasan, diantaranya ingin menambah 

penghasilan keluarga, mengisi waktu luang, meraih cita-cita, dan 

sebagainya. 
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