
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

Berbicara tentang persoalan kepemimpinan perempuan tidak terlepas 

dari berbagai pandangan dari beberapa kalangan, baik dalam pandangannya 

bersifat membolehkan ataupun sebaliknya melarang perempuan dalam 

memimpin. Sebagian lain memandang secara umum bahwa pemimpin lebih 

banyak di perankan oleh kaum laki-laki daripada kaum perempuan karena 

Nabi dan Rasul adalah refleksi dari pemimpin, baik dalam skala besar maupun 

dalam skala kecil, dan suka atau tidak suka, mereka adalah contoh, pedoman 

atau acuan bagi manusia lainnya, begitupun juga dalam shalat berjamaah, 

bahwa yang berhak menjadi imam adalah dari golongan kaum laki-laki. 

Hal semacam ini menandakan bahwa konsep kepemimpinan selalu 

dibebankan kepada pihak laki-laki, dan kaum perempuan pun tidak sepatutnya 

untuk menjadi pemimpin bagi laki-laki. Hal seperti ini menjadi kenyakinan 

bahwa perempuan tidak berhak menjadi pemimpin, baik pemimpin domestik 

(rumah tangga) maupun pemimpim publik (masyarakat). Kaum hawa hanya 

berhak dipimpin oleh laki-laki dalam berbagai sendi kehidupan dan profesi, 

baik itu dalam hal rumah tangga, pendidikan, perdagangan, bisnis lebih-lebih 

dalam masalah hukum dan politik. Semua itu didasarkan pada salah satu 

Firman Allah yang mengatakan bahwa “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi 

kaum wanita (QS. An Nisaa (4):34). 

Keyakinan seperti itu memberikan konsekuensi logis bahwa yang 

wajib memimpin baik dalam wilayah domestik maupun publik adalah kaum 

laki-laki.  Karena kaum perempuan tidak wajib memimpin maka kaum 



perempuan hanyalah sebagai kaum yang diatur oleh kaum laki-laki. 

Pemahaman semacam ini memberikan gambaran adanya perbedaan antara 

laki-laki dan perempuan dalam kemampuan memimpin. 

Perkembangan zaman dalam kehidupan modern ini memberikan 

banyak peluang bagi kaum perempuan dalam wilayah manapun, termasuk 

dalam wilayah pendidikan. Mulai dari pendidikan pra sekolah hingga ke 

perguruan tinggi. Sehingga di era modern ini banyak kita jumpai beberapa 

profesi guru lebih didominasi perempuan dan juga banyaknya  professor dari 

kalangan kaum perempuan. Dengan diraihnya kesempatan yang sama dalam 

mengenyam pendidikan maka kaum perempuan sudah tidak lagi tertinggal 

oleh kaum laki-laki, yang dahulunya hanya dinikmati oleh kaum laki-laki. 

Implikasi dari tingkat pendidikan yang diraih ini, maka kaum perempuan 

memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki sehingga sudah tidak ada 

perbedaan lagi, sehingga kaum perempuan mempunyai hak yang sama dalam 

berbagai hal dalam ikut serta berkiprah di dunia, termasuk dalam hal 

memimpin. 

Melihat persoalan di atas menandakan adanya perkembangan zaman 

yang semakin hari semakin pesat dengan disertai sejumlah perkembangan 

dalam bidang kehidupan meniscayakan agama untuk memberikan jawaban 

yang lugas. Sebab perubahan tersebut selalu mengundang permasalahan baru, 

yang tidak lepas dari persoalan dalam dunia hukum Islam.  Sehingga 

hubungan antara masalah baru dengan hukum Islam selalu diwarnai dengan 

perdebatan yang begitu panjang, sebab permasalahan baru yang muncul 

belakangan ini sebelumnya tidak serumit apa yang kita pikirkan. Termasuk 

dalam persoalan kepemimpinan perempuan. 



Oleh karena itu hukum Islam harus mampu untuk menjawab berbagai 

permasalahan baik masalah yang belum pernah ada ataupun yang sudah ada. 

Mengingat spirit hukum Islam adalah spirit zaman. Sesuai dengan adagiumnya 

yang terkenal dalam dunia hukum Islam adalah al-Islamu shalikul li kulli 

zaman wa makan (Islam senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan 

tempat). 

Konsekuensi logis dari perkembangan zaman yang disertai dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan itu menimbulkan perebutan tafsir, yaitu suatu 

persaingan untuk memperbutkan kebenaran tafsir agama. Seperti apa yang 

dipaparkan oleh Amin Abdullah dalam pengantar buku Fikih Jalan Tengah 

karangan Pradana Boy, bahwa persoalan kebenaran teks-teks agama menjadi 

problem serius dalam kehidupan masyarakat beragama, sejalan dengan 

perkembangan kehidupan manusia, teks-teks dan agama selalu dicarikan 

relevansinya dengan situasi kehidupan sebuah masyarakat.
1
 

Lebih lanjut menurut Pradana Boy terkait persoalan perkembangan 

hukum Islam memunculkan adanya fleksibilitas hukum Islam, dimana 

fleksibiltas hukum Islam ini dimaknai dalam dua konteks: 1)bahwa hukum 

Islam senantiasa relevan pada setiap zaman dan setiap tempat; dan 2) bahwa 

dalam satu perbuatan, hukum Islam bisa menentukan tiga atau empat hukum 

sekaligus, walaupun terjadi pertentangan antara teks dan konteks, manakah 

yang harus dimenangkan.
2
 Sehingga memunculkan adanya perdebatan dalam 

suatu permasalahan. 
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Permasalahan dalam perdebatan terkait hukum Islam di sini salah 

satunya adalah perdebatan persoalan kepemimpinan perempuan dalam dunia 

publik. Secara khusus kepemimpinan dalam wilayah politik. Diskursus 

kepemimpinan perempuan ini adalah salah satu isu klasik yang selalu diangkat 

kembali dalam dunia pemikiran hukum Islam saat ini. Dimana diskursus ini 

melahirkan perdebatan yang kontroversial baik yang pro ataupun yang kontra, 

masing-masing mengusung argumennya sesuai dengan tingkat pemahamannya 

dan kepentingannya. 

Argumentasi baik yang pro maupun yang kontra selalu mewarnai 

diskursus ini sepanjang sejarah dan belum berakhir hingga hari ini, apalagi 

ketika menjelang pemilihan kepala daerah. Pertentangan terhadap kaum 

perempuan untuk tampil dalam dunia publik dalam wilayah politik ini tidak 

lepas dari peran tafsir sebagian para ulama‟ yang mencoba menafsirkan ayat-

ayat pelarangan kaum perempuan untuk menjadi pemimpin di ruang publik. 

Mengenai penafsiran tentang perempuan dalam kerumitan modernitas 

saat ini, sikap-sikap ekstrim banyak kita saksikan. Satu pihak ekstrim 

melecehkan norma dan rambu-rambu Illahiyah, pihak lainnya ekstrem dalam 

kekakuan mereka terhadap pemahaman-pemahaman nilai-nilai ajaran Islam. 

Fenomena seperti itu memberikan pengertian bahwa di satu pihak cenderung 

memberikan kebebasan tanpa batas dengan mengatasnamakan kemajuan 

pemikiran Islam, sedang pihak lainnya mengekang peran-peran perempuan di 

luar rumah dengan mengatasnamakan menjaga kemurnian ajaran Islam.
3
 

                                                             
3 Cahyadi Takariawan, Fikih Politik Perempuan, (Solo: 2003), hal 53. 



Pendapat sebagian ulama‟ mengenai larangan terhadap kepemimpinan 

perempuan semacam ini didasari dengan salah satu ayat yang terdapat dalam 

Al Qur‟an surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi : 

                          

                         

                      

                             

 

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah 

yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya 

tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-

wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah 

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 

mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah 

Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. Al-Nissa‟: 34).
4
 

 

Ayat ini yang seringkali dijadikan  sebagai dasar sebagian ulama‟ 

dalam melarang perempuan untuk menjadi pemimpin dalam wilayah 

manapun, termasuk di sini adalah wilayah publik. Karena Secara umum 

mereka berpandangan bahwa laki-laki lebih kuat baik secara fisik maupun 

mental ketimbang perempuan laki-laki merupakan pemimpin kaum 

perempuan. Sebagian lagi beberapa ulama‟ juga menafsirkan bahwa ayat 

tersebut hanya berlaku dalam wilayah domestik, artinya itu hanya dalam 

persoalan di dalam rumah tangga keluarga. Seperti apa yang di paparkan oleh 

Yusuf Qardhawi bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin, semisal menjadi 

                                                             
4 QS. Al-Nissa: [4]: 34. 



direktur, dekan, ketua yayasan, anggota majelis perwakilan rakyat atau yang 

lainnya selama memang diperlukan.
5
 

Menurut Ridwan
6
, dalam tulisannya yang berjudul kepemimpinan 

politik perempuan dalam literatur Islam klasik sebagai agama yang 

berdasarkan pada sumber-sumber tekstual (al-Qur‟an dan Hadis), maka 

doktrin agama Islam yang ada dalam teks dipahami dan ditafsirkan oleh 

manusia yang sudah barang tentu hasil penafsirannya antara satu penafsir 

dengan penafsir lain berbeda-beda. Penafsir dalam membuat penafsiran 

terhadap teks-teks agama sangat dipengaruhi oleh subjektivitas pribadi dan 

kapasitas keilmuan, serta sistem budaya dan politik yang mengitari kehidupan 

penafsir.
7
 

Salah satu implikasi teologis terhadap penafsiran ayat-ayat al-Qur‟an 

dan Hadis mengenai perempuan adalah munculnya perasaan takut dan berdosa 

bagi kaum perempuan bila “menggugat” atau menolak penafsiran yang 

mensubordinasikan posisi mereka di hadapan laki-laki, baik dari sisi 

martabatnya maupun hak-haknya. Realitas teks dan sosiologis menempatkan 

perempuan, baik pada dunia teks maupun praksis pada posisi diskriminatif, 

terutama pada hal-hal; Pertama, ada setereotipe bahwa perempuan adalah 

makhluk yang lemah karena ia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. 

Kedua, kualitas kedirian perempuan adalah separoh dari laki-laki. Ketiga, 

                                                             
5 Yusuf Qardawi, Malamih Al-Mujtama‟ Al Islamy Al ladzi Nunsyiduhu, terj.Abdus Salam 

Masykur (Solo: 2003), hal 158. 
6 Ridwan adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen tetap Jurusan Hukum Islam (Syari‟ah) 

STAIN Purwokerto. Bukunya yang popular adalah: Membongkar Fiqh Negara (PSG STAIN 

Purwokerto & Unggun Religi, 2005). 
7 Ridwan,” kepemimpinan politik perempuan dalam literature Islam klasik, “ Jurnal Stuidi 

Gender dan Anak: Vol.3 No.1 (Jan-Jun 2008) pp.17-29. 



perempuan tidak layak menjadi pemimpin negara karena dinilai tidak cakap 

mengurusi masalah-masalah sosial yang berat dan pelik.
8
 

Diskursus panjang terkait persoalan perempuan dalam wacana sosial 

dan politik menurut Cahyadi dalam bukunya yang mengupas tentang fiqih 

politik perempuan, bahwa sangat diperlukan untuk menemukan jati diri 

perempuan dan laki-laki dalam bidang ini, rambu-rambu penting yang perlu 

dikemukakan sejak dini adalah, bahwa lantaran landasan sistem politik dalam 

Islam adalah keimanan kepada Allah, maka ketundukkan itu terjadi dengan 

membabi buta, bahkan Islam mendorong untuk menerima dan akhirnya tunduk 

secara cerdas dan argumentatif.
9
 

Mengingatkan kembali bahwa Islam sebagai agama peripurna telah 

meletakkan ukuran-ukuran yang tepat bagi segala ruang dan waktu kehidupan 

kemanusiaan. Keseimbangan menjadi titik penting dalam penetapan ukuran-

ukuran tersebut. Realitas adanya laki-laki dan perempuan adalah salah satu 

sunnatullah keseimbangan, dimana kedua jenis makhluk Allah tersebut bisa 

saling melengkapi dan bekerja sama secara proposional pada segala medan  

kehidupan.
10

 

Islam telah memberikan ketetapan mengenai kesamaan status 

kehambaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam persoalan Ibadah, ber-

Amar Makruf maupun dalam hal keimanan. Sesuai dalam Al Qur‟an 

sebagaiman berikut. 

                                                             
8 Lukman S. Thahir, Studi Islam Multidisipliner, Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi, dan 

Sejarah (Yogyakarta: Qirtas, 2003) hal.125-126. 
9 Cahyadi, Op.Cit, hal 54 
10 Ibid, hal 17 



                            

                 

                         

                      

       

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan 

perempuan yang mukmin[1218], laki-laki dan perempuan yang tetap 

dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan 

perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-

laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang 

berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, 

laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah 

telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar” 
 

  Dalam hal kewajiban Amar Makruf dan nahi mungkar pada surat At-

Taubah ayat 71. 

                          

                            

                    

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka 

menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, 

mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan 

Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
11

 
  

  Begitu juga kesamaan laki-dan perempuan dalam hal keimanan dan 

amal shaleh terdapat pada surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:  

                                                             
11 QS. At-Taubah [9]: 71. 



                          

                   12   

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baikdan Sesungguhnya akan Kami 

beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan.” 

 

 Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas tersebut, memberikan 

gambaran bahwa status kedukukan antara laki-laki dan perempuan pada 

dasarnya adalah sama, baik dalam hal sosial maupun politik. Sehingga antara 

keduanya baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan yang sama 

untuk bisa menjadi manusia yang baik. 

 Prinsip kesetaraan tersebut dimaksudkan untuk membentuk hubungan 

yang harmonis antara laki-laki dan perempuan. Realisasi prinsip kesetaraan ini 

di antaranya tercermin dalam konsep perkawinan. Dimana perkawinan dalam 

Islam didasarkan pada akad kontrak antara dua orang yang sepakat untuk 

membangun kebersamaan hidup. Prinsip kesetaraan tersebut menjadi sebab 

terbukanya peluang bagi perempuan untuk menjadi patner laki-laki dalam 

mengarungi hidup mereka.
13

 

Dari gambaran permasalahan di atas, menggambarkan bahwa ada 

beberapa konsep terkait persoalan kepemimpinan perempuan baik yang pro 

maupun yang kontra, sedangkan melihat realitas yang ada sekarang, seiring 

dengan munculnya banyaknya calon-calon pemimpin dari kalangan 

perempuan,yang mana berangkat dari persoalan ini muncul beberapa gagasan 

dari beberapa kalangan, baik kalangan para ulama‟ yang tergabung dalam 

                                                             
12 QS. An-Nahl [16]: 97. 
13  Thoha Hamim (pengantar), Ali Muhanif, Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik, 

(Jakarta:2002), hal xxvii. 



ormas Islam ataupun kaum feminisme atau aktivis perempuan yang tergabung 

dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Oleh karena itu perbincangan mengenai persoalan kepemimpinan 

perempuan dalam hal ini tidak terlepas dari beberapa gagasan/pemikiran para 

kaum feminisme yang memperjuangkan hak-haknya sebagaimana adanya, 

karena kaum feminisme melihat bahwa masih ada diskrimasi terhadap kaum 

perempuan dalam aspek politk, persoalan diskriminasi sering diarahkan pada 

masalah minimnya kesempatan bagi perempuan untuk duduk dalam posisi 

strategis di pemerintahan, parlemen, parpol, ormas, maupun organisasi publik 

lainnya. Sebagai contoh, presentase perempuan yang duduk di parlemen di 

Jepang hanya sebesar 6,7% dan di Singapura hanya 3,7%, di Amerika yang 

juga liberal juga hanya 10,3%. Di Indonesia sendiri kondisinya masih lebih 

baik daripada Negara-negara tersebut, yaitu dengan prosentase sekitar 12,2 %. 

14
.  

Selain itu menurut Hibbah Rauf Izzaat bahwa sudah banyak sekali 

tulisan yang menyangkut hak-hak asasi wanita dalam Islam. Akan tetapi 

setelah melihat tanggungjawab politiknya pada peringkat ummat, tidak 

ditemukan perhatian yang memadai untuk itu. Dalam hal ini sebagian orang 

beranggapan bahwa wanita tidak mempunyai keahlian untuk ikut serta dalam 

kegiatan politik, sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa wanita 

memiliki keahlian untuk itu.
15

  

Berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Pradana Boy, perempuan 

dalam wilayah publik, dalam konteks Indonesia, demokrasi dan keterlibatan 

                                                             
14 Ratna Megawangi, Membiarkan berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender. 

(Yogyakarta: 1999), hal 25. 
15  Hibah Rauf „Izzat, Al-Mar‟ah wa al-„Amal al-Siyasi, Ru‟yah Islamiyyah, terj. Bahruddin 

Fanani (1997). 



perempuan adalah dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Karena 

itu, demokrasi dan keterlibatan perempuan dalam dunia publik sangat erat 

hubungannya dan saling mempengaruhi. Di satu sisi, demokrasi 

menpersyaratkan keterlibatan perempuan, sementara gerakan perempuan 

memainkan perempuan peran signifikan dalam turut mempercepat proses 

demokratisasi di Indonesia. 
16

 

Pada tataran selanjutnya, persoalan diskriminasi peran politik 

perempuan inilah yang sering muncul kepermukaan dan menjadi topik paling 

hangat di bicarakan. Bahkan bisa dikatakan, isu ini menjadi isu strategis yang 

saat ini menjadi agenda pokok perjuangan para pembela hak-hak perempuan 

di manapun adanya.
17

 

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa ini merupakan gambaran 

“suram” potret nasib perempuan yang kian di dramatisasi oleh penisbatan 

berbagai istilah persoalan perempuan. kemiskinan, kekerasan, dan 

diskriminasi seolah menjadi lekat dalam setiap perbincangan mengenai 

perempuan. Bahkan sampai muncul kesan bahwa persoalan-persoalan di atas 

memang hanya mutlak menjadi “milik” kaum perempuan, sehingga 

disimpulkan bahwa dunia sudah tak pernah memihak pada kaum perempuan.
18

 

Oleh karena itu persoalan perempuan memunculkan simpati yang besar 

dari sebagian kalangan, sehingga menjadi sebuah “kesadaran” untuk 

memperjuangkan nasib mereka dengan cara-cara/metode tertentu. Maka 

gerakan “kesadaran” inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah 

feminisme. Gerakan feminisme sesungguhnya berangkat dari asumsi dan 

                                                             
16 Pradana Boy, Op-Cit, hal 131-132. 
17  Najmah Sa‟idah, Husnul Khatimah, Revisi Politik Perempuan: Bercermin pada Shahabiyat 

r.a , (Bogor: 2003) hal 30. 
18 Ibid. 



keasadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan di eksploitasi, 

oleh karena itu feminisme juga sering didefinisikan sebagai suatu “kesadaran” 

akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam 

keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat serta adanya tindakan sadar 

oleh laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut.
19

  

Hanya saja, sebagaimana ide maupun gerakan yang lain, feminisme 

sesungguhnya bukan merupakan pemikiran atau aliran yang tunggal, 

melainkan terdiri atas berbagai ideologi, paradigma, serta teori yang dipakai 

oleh mereka masing-masing.
20

 

Persoalan di atas memang menjadi sebuah fenomena sejarah, dimana 

adanya sebuah tuntutan persamaan hak kaum perempuan terhadap laki-laki. 

Dengan mempermasalahkan persamaan hak kaum perempuan, sesungguhnya 

merupakan aktivitas yang akan menjadi kesibukan yang tiada habis-habisnya 

bagi kaum perempuan. Oleh karena itu lahirnya penilaian adanya 

ketidakadilan dalam kehidupan ini, antara posisi kaum perempuan dan laki-

laki, telah mengilhami perlunya faham feminisme.
21

  

Oleh sebab itu persoalan tersebut sangat menarik untuk dikaji sehingga 

sangat  menggugah hati peneliti untuk melakukan kajian secara mendalam 

mengenai konsep kepemimpinan perempuan dalam pandangan Ormas 

perempuan Islam dan kaum feminisme di kota Malang. Selain itu hasil akhir 

penelitian ini diharapkan mampu merubah paradigma masyarakat terhadap 

bagaimana konsep kepemimpinan perempuan yang akhir-akhir ini selalu 

mewarnai kontes panggung politik di negara demokrasi ini, dan diharapkan 

                                                             
19 Ibid,  Hal 31. 
20  Dr. Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: 2003) hal 79. 
21  Muhammad Barokah, Perempuan Islam Dalam Perkembangan Zaman: Feminisme Tidak 

Harus Ditolak, (Jakarta: 1995), hal vii. 



juga, penelitian ini mampu memberikan kesadaran dari berbagai pihak 

kususnya pada kaum perempuan tekait persoalan kepemimpinan perempuan 

sehingga tidak memunculkan stigma-stigma negatif kepada kaum perempuan.  

Berdasarkan wacana di atas terkait bagaimana kelompok-kelompok 

Islam memandang perempuan dalam wilayah kepemimpinan publik serta 

bagaimana kaum feminisme memandang persoalan yang sama itulah maka 

penulis mencoba merumuskan penelitian dengan judul PERBANDINGAN 

KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT PANDANGAN 

TOKOH AISYIYAH DAN TOKOH FEMINISME DI KOTA MALANG. 

 

B. Masalah Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, sebagaimana telah 

diuraikan di atas, supaya pembahasannya jelas dan efektif, penulis 

merumuskan masalah hanya beberapa masalah yang mendasar, dengan 

rumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep kepemimpinan perempuan menurut pandangan 

tokoh Aisyiyah kota Malang? 

2. Bagaimana konsep kepemimpinan perempuan menurut pandangan 

tokoh feminisme kota Malang? 

3. Bagaimana perbedaan konsep kepemimpinan perempuan menurut 

pandangan tokoh Aisyiyah dan tokoh feminisme di kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian mengenai 

konsep kepemimpinan perempuan menurut pandangan tokoh Aisyiyah kota 

Malang dan tokoh feminisme ini mempunyai tujuan yaitu: 



1. Untuk mengetahui konsep kepemimpinan perempuan menurut 

pandangan tokoh Aisyiyah di kota Malang. 

2. Untuk mengetahui konsep kepemimpinan perempuan menurut tokoh 

feminisme di kota Malang. 

3. Untuk mengetahui perbedaan konsep kepemimpinan perempuan antara 

tokoh Aisyiyah dan tokoh feminisme di kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

 Sebagaimana tujuan di atas, penelitian tentang konsep kepemimpinan 

perempuan menurut pandangan tokoh Aisyiyah kota Malang dan tokoh 

feminisme ini berharap mempunyai manfaat yaitu: 

a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa 

yang bergelut dalam dunia pemikiran hukum Islam kontemporer. 

b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas khususnya pada 

perempuan tentang wacana kepemimpinan perempuan. 

c. Untuk memberikan beberapa wacana terkait kepemimpinan perempuan 

kepada beberapa pihak, baik kelompok Islam ataupun kaum feminisme. 

d. Untuk memberikan wacana terkait perbedaan perbandingan konsep 

kepemimpinan perempuan antara tokoh Aisyiyah dan tokoh feminisme di 

kota Malang. 

E. Metode Penelitian. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field 

research (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Dengan melalui pendekatan kualitatif maka dalam penelitian ini 

akan berinteraksi secara langsung dengan beberapa informan, mengenal 



secara dekat, sehingga akan menjadi salah satu keberhasilan dalam suatu 

penelitian.
22

 Dalam hal ini penelitian akan dilakukan dengan sasaran 

terbatas, tetapi dengan keterbatasan sasaran penelitian yang ada justru akan 

digali data sebanyak mungkin mengenai sasaran penelitian dengan 

demikian, walaupun sasaranya terbatas, tetapi kedalaman data, kualitas 

data, tidak terbatas. Semakin berkualitas data yang dikumpulkan, maka 

penelitian ini semakin berkualitas.
23

 

2.  Objek Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini berada di kota Malang. Lokasi ini dipilih 

karena masyarakat di kota Malang sangatlah heterogen baik agama, 

suku, budaya bahkan pekerjaanya. Dengan melihat begitu heterogen 

masyarakat tersebut, kemungkinan besar permasalahan yang muncul di 

tengah-tengah masyarakat sangatlah kompleks, seperti apa yang kita 

lihat sekarang sehingga membutuhkan penyelesaian yang efektif dan 

cepat.  

 Selain itu melihat kondisi perpolitikan di kota Malang 

menjelang pemilihan kepala daerah atau walikota, partisipasi kaum 

perempuan dalam pencalonan pemimpin turut ikut mewarnai pentas 

demokrasi yang ada di kota Malang. Sehingga perbincangan terkait 

kepemimpinan perempuan tidak akan habis untuk selalu di diskusikan 

baik dalam kalangan para ulama‟ ataupun para aktivis perempuan yang 

ada di kota Malang. 

                                                             
22 UsmanRianse & Abdi, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Aplikasi, 

(Bandung: 2008), hal 7. 
23  Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kualitatif dan Kuantitatif 

(Surabaya: 2001). Hal 29. 



b. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah beberapa tokoh yang tentunya 

memiliki pemahaman terkait konsep kepemimpinan perempuan yang 

berbeda-beda, baik yang pro, kontra atupun yang moderat, tokoh 

inipun akan di ambil dari beberapa tokoh Islam yang tergabung dalam 

ormas Islam perempuan, selain tokoh Islam, peneliti juga akan 

mengambil dari kelompok aktivis perempuan yang tergabung atau 

yang pernah bergabung dalam Pusat Studi Wanita atau Pusat Studi 

Gender yang bergerak dalam bidang perempuan atau kewanitaan yang 

faham akan feminisme. 

Untuk melihat bagaimana menurut pandangan tokoh Aisyiyah 

kota Malang dan tokoh feminisme ini, peneliti menggunakan dua 

acuan yakni sejauh mana pandangan kedua tokoh tersebut mengenai 

konsep kepemimpinan perempuan, serta bagaimana sikap mereka 

terhadap kepemimpinan perempuan itu sendiri. 

3. Sumber Data 

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian.
24

 

Oleh karena itu sumber data yang penulis ambil sebagai penelitian yaitu 

dapat dibedakan atas: 

a. Sumber Data Primer  

Data Primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan dan data tersebut diperoleh langsung dari  wawancara dari 

beberapa informan yang tergabung dalam ormas Islam dan kaum 

feminisme. 

                                                             
24  Ibid., hal. 129. 



b. Sumber Data Sekunder  

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka 

yang mencangkup literatur beberapa buku yang terkait dengan 

persoalan kepemimpinan perempuan. Selain itu juga beberapa buku 

tentang metode penelitian, media internet dan lain sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara lisan 

untuk tujuan penelitian dengan cara melalui tanya jawab sembari 

berhadapan muka dengan narasumber.
25

 Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan data-data dan informasi terkait konsep kepemimpinan 

perempuan menurut pandangan tokoh Aisyiyah kota Malang dan tokoh 

feminisme dari beberapa aktivis perempuan yang ada di kota Malang, 

dimana isi dari materi wawancara adalah persoalan yang ditanyakan 

kepada responden yang berkisar antara masalah dan tujuan penelitian 

ini.
26

 

Dalam hal ini pengumpulan data dengan mengadakan tanya 

jawab kepada para informan yang tergabung dalam ormas Islam dan 

kalangan aktivis perempuan yang ada di kota Malang dengan system 

wawancara mendalam (dept interview). Adapun makna dari dept 

interview adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk 

kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti sebagai 

                                                             
25 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga (Jakarta: 1997) hal, 

129. 
26 Bungin,Op.Cit, hal 133. 



pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi dalam 

konteks observasi partisipasi.
27

 

Adapun pertanyaan yang diajukan harus mengikuti panduan 

tertulis (guide) yang telah dibuat sebelumnya agar wawancara yang 

dilakukan lebih terarah secara sistematik. Sehingga diperoleh data 

yang berkualitas dan tidak diragukan lagi. 

5.  Teknik Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan sumber 

normatif (buku) akan diolah menggunakan enam cara yakni: 

a. Editing, yaitu meneliti kembali catatan atau data yang telah ada untuk 

mengetahui dan memperbaiki kesalahannya. 

b. Classifiying, yaitu proses pengelompokan data yang dibutuhkan. 

Seluruh data hasil wawancara dibaca, diteliti ulang, ditelaah secara 

mendalam dan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan data. 

c. Verifying, yaitu tindakan mencari kebenaran dan validitas suatu data, 

sehingga nantinya pembaca akan merasa yakin terhadap data atau 

informasi. 

d. Analisying, yaitu proses pengolhan data dengan cara mengurai dan 

mengupas data yang ada sehingga akan lebih mudah dipahami oleh 

pembaca. 

e. Conclusyinmg, yaitu penarikan kesimpulan atau hasil dari rangkaian 

penelitian. Pada proses concluding ini berisi tentang jawaban semua 

persoalan yang terdapat pada rumusan masalah. 

                                                             
27 Satori, Jam‟an dan Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: 2009., hal 

131. 



f. Finishing, yaitu proses terakhir yang dilakukan untuk meneliti 

kembali, dengan cara mengecek ulangtulisan dan data-data sampai 

tidak ada kesalahan lagi. 

F. Sistematika Penulisan 

  Sistematika ini untuk mempermudah dalam penulisan dan pembahasan 

hasil penelitian yang di uraikan agar memperoleh hasil yang sistematis , 

terarah, dan menyeluruh sesuai dengan judlu penelitian ini, dengan gambaran 

sebagaimana berikut: 

Di dalam bab satu ini  adalah bab pendahuluan yang merupakan pengantar 

secara umum yang berkaitan dengan tema penelitian yang di angkat oleh 

penulis yang terdiri dari: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. 

Dalam bab dua ini akan di paparkan mengenai definisi kepemimpinan, dasar 

hukum kepemimpinan, jenis-jenis kepemimpinan, syarat dan rukun pemimpin, 

alasan-alasan penolakan dan dukungan kepemimpina perempuan, sikap-sikap 

para ulama dan aktivis terkait persoalan kepemimpinan perempuan. Dengan 

ini di harapkan penulis lebih muda menganalisa fenomena tersebut. 

Bab ketiga ini akan menguraikan tentang pembahasan, di sini penulis 

memaparkan hasil penelitian terkait hasil wawancara terhadap tokoh Aisyiyah 

di kota Malang dan tokoh feminisme. 

Di dalam bab keempat ini, penulis memaparkan analisa penulis terhadap hasil 

penelitian terhadap perbandingan konsep kepemimpinan perempuan. 

Bab kelima ini merupakan bab yang terakhir dari keseluruhan pembahasan 

dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 

 


