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A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama 

 

Huruf 

Latin 
Keterangan 

 Alif - tidak dilambangkan ا

 - Bā‟ B ب

 - Tā‟ T ت

 Sā‟ S s (dengan titik di atasnya) ث

 - Jīm J ج

 Hā‟ H (dengan titik di bawahnya) ح

 - Khā‟ Kh خ

 - Dal D د

 Żal Z z (dengan titik di atasnya) ذ

 - Rā‟ R ر

 - Zai Z ز

 - Sīn S س

 - Syīn Sy ش

 ص
Şād Ş 

s (dengan titik di 

bawahnya) 
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 ض
Dād D 

d (dengan titik di 

bawahnya) 

 ط
Ţā‟ T 

t (dengan titik di 

bawahnya) 

 ظ
Zā‟ Z 

z (dengan titik di 

bawahnya) 

 ain ‛ koma terbalik (di atas)‛ ع

 - Gain G غ

 - Fā‟ F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf Kh ك

 - Lām L ل

 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Wāwu W و

 - Hā‟ H ه

 Hamzah „ apostrof, tetapi lambang ini ء

 
  

tidak dipergunakan untuk 

 
  

hamzah di awal kata 

 - Yā‟ Y ي
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B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. 

Contoh: أحمدية ditulis Ahmadiyyah. 

C. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h,kecuali untuk kata-kata Arab yang 

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, 

dan sebagainya.  

Contoh: جماعة ditulis jamā’ah. 

2. Bila dihidupkan ditulis t . 

Contoh:كرامة األولياء  ditulis karāmatul-auliyā′. 

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 

E. Vokal Panjang 

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī , dan u panjang ditulis ū, 

masing- masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya. 

F. Vokal Rangkap 

Fathah + yā‟ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, ditulis dan 

fathah + wāwu mati ditulis au. 

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

Dipisahkan dengan Apostrof ( ‘ ) 

Contoh: أأنتم ditulis a′antum  

مؤنج  ditulis mu′annaś 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-  

Contoh: القرأنditulis Al-Qura′ān 
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2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya.  

Contoh:الشيعةditulis asy-Syī‛ah 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD. 

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau  

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian 

tersebut.  

Contoh:  شيخ االسالمditulis Syaikh al-Islām atau Syakhul-Islām. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan reaksi atas adanya fenomena 

banyaknya wanita yang memasuki dunia kerja khususnya kerja ke luar 

negeri. Fakta bahwa fenomena TKW banyak ditemui khususnya di 

Indonesia, yaitu karena adanya konflik dalam lingkup sosial, 

psikologi, ekonomi ataupun yang lain menyebabkan fenomena ini 

sering di singgung.namun dalam penelitian yang akan dilakuka kali ini 

lebih memfokuskan pada masalah ekonomi, yang selanjutnya akan 

mencoba menganalisa tentang problematika ekonomi dalam keluarga 

TKW, dan bagaimana mengatasi problem tersebut dalam ruang 

lingkup keluarga. 

Tujuan dari penelitian ini adalah selain untuk untuk 

mengetahui problematika ekonomi keluarga TKW dan ntuk 

mengetahui peran TKW Muslimah dalam meminimalisir problem 

ekonomi keluarga tersebut. Selebihnya dari penelitian ini pada 

akhirnya juga dihharapkan bisa menemukan pemecahan atau jalan 

keluar berdasarkan fakta yang sudah ada dan akhirnya bisa bermanfaat 

untuk khalayak umum dan masyarakat secara luas. 

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis 

penelitian yang bersifat lapangan (field research), dan menggunakan 

metode pendekatan kualitatif deskriptif. Yaitu dengan metode analisis 

data yang menyelidiki, menggambarkan atau melukiskan keadaan 

obyek (TKW muslimah) penelitian dalam bentuk kata-kata dan bukan 

dalam bentuk angka atau bilangan. 
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Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa problem ekonomim 

yang mereka alami adalah diantaranya suami yang tidak bekerja, 

sulitnya mencari pekerjaan, pendapatan yang sangat minim, 

kebutuhan belum terpenuhi, banyak hutang, dll. Dan problem 

ekonomi dalam keluarga TKW dapat berkurangdengan cara 

wanita/istri berperan sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri. 

 

Kata Kunci: Peran TKW, Problem Ekonomi Keluarga 
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KATA PENGANTAR 

 

الَُة  ,ِبْسِم اهلِل الرَّْْحِن الرَِّحْيمِ  احَلْمُد هلِل الَِّذْي َعلََّم بِاْلَقَلِم، َعلََّم ْاإِلْنَساَن َما َلَْ يَ ْعَلْم. الصَّ

ٍد َخْْيِ ْاألَنَاِم، َوَعَلى  اَلُم َعَلى َسيِِّدنَا ُُمَمَّ  ِكرَاِم.آلِِه َوَأْصَحابِِه الْ َوالسَّ

Puji syukur ke hadirat Allah swt., Tuhan semesta alam, yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan 

kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw., manusia pilihan 

pembawa rahmat bagi seluruh alam. 

Skripsi yang berjudul “Peran TKW Muslimah dalam 

Meminimalisir Problematika Ekonomi Keluarga (Study di Desa 

Pagerdawung Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal). Penulis 

tidak ingin mengatakan bahwa dengan karya yang sangat sederhana 

ini, penulis telah mampu menutupi kebutuhan Ekonomi Islam tentang 

masalah yang dikaji. Apa yang penulis lakukan ini tidak lebih dari 

usaha sederhana yang penulis upayakan sesuai dengan kadar 

kemampuan. Akan tetapi, bagaimana pun hasilnya, arti penting dari 

penulisan ini bagi penulis adalah sebuah pengalaman lahir maupun 

batin yang tidak ternilai harganya. Mudah-mudahan pengalaman 

tersebut bisa menjadi salah satu bekal bagi penulis dalam mengarungi 

kehidupan selanjutnya. 
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pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis 
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1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang; 
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penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Mamak, Sodri dan Nur 

Waqiah. Merekalah yang membesarkan, mendidik, dan selalu 

memberi perhatian yang besar kepada penulis sehingga 

penulis dapat mengerti banyak tentang arti kehidupan ini. 

Semua do‟a dan curahan kasih sayang yang tak henti-hentinya 

mereka berikan, tak lain adalah demi kebahagian penulis. Tak 
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mendapatkan balasan yang setimpal dari sisi Allah swt. Penulis 

berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis sangat 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 
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demi perbaikan skripsi ini. 
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