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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Allah SWT menciptakan manusia dengan segala potensinya. Potensi 

pokok berupa jasmani, akal dan rohani.
1
 Sebagaimana firman Allah dalam 

surat an-Nahl ayat 78 sebagai berikut: 

 ارَ صَ بْ اْلَ وَ  عَ مْ الس   مُ كُ لَ  لَ عَ جَ ا وَ ئ  ي ْ شَ  نَ وْ مُ لَ عْ ت َ َل  مْ كُ اتِ هَ م  أُ  نِ َوهللاُ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوْ 
  .نَ وْ رُ كُ شْ تَ  مْ كُ ل  عَ لَ  ةَ دَ ئِ فْ اْلَ وَ 

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur”.
2
 

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui umumnya manusia 

dianugerahi potensi jasmani di antaranya seperti penglihatan, pendengaran 

dan hati sebagai potensi rohani. Seluruh manusia memiliki potensi tersebut 

baik laki-laki maupun perempuan. Potensi-potensi tersebut tidak akan dapat 

berkembang jika tidak diasah dengan baik dan benar. Potensi yang sudah 

diasah itulah yang nantinya akan membuat manusia mampu melakukan tugas 

serta kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi ini. 

Mengenai laki-laki dan perempuan maka akan banyak wacana serta isu 

yang berkaitan dengan hal tersebut. Wacana tersebut di antaranya yaitu 

tentang tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, yang dikenal 

dengan emansipasi wanita. Wacana emansipasi sudah muncul sejak lama, 
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sedangkan pelopor emansipasi di Indonesia sendiri adalah R.A. Kartini. 

Selain emansipasi tersebut adapula kesetaraan gender, wacana yang sering 

didengung-dengungkan oleh bangsa barat. 

Emansipasi berdasarkan konsepsi pemikiran R.A. Kartini adalah 

keinginan memiliki kebebasan dan mandiri. Keinginan tersebut berupa bebas 

dan mandiri baik dalam bidang pendidikan maupun kehidupan berumah 

tangga. Kartini ingin perempuan dapat mengenyam pendidikan di bangku 

sekolah serta menolak pernikahan poligami. Salah satu pendorong munculnya 

pemikiran kartini tersebut adalah berdasarkan pengalamannya sebagai anak 

selir di dalam keluarganya.
3
 

Seperti yang sudah disebutkan pada paragraf dua sebelumnya, selain 

emansipasi adapula kesetaraan gender yang akhir-akhir ini bahkan semakin 

santer terdengar. Salah satu penyuara kesetaraan gender tersebut adalah 

gerakan perempuan yang dikenal dengan feminisme. Kaum feminis ini 

menyuarakan tentang kesamaan hak antara kaum pria dan perempuan 

disegala sektor kehidupan. Sehingga perempuan tidak lagi memiliki batasan 

dan menjadi subyek yang aktif dalam kehidupan. Laki-laki dan perempuan 

bisa melakukan hal yang sama dan setara begitu pendapat mereka (kaum 

feminis).
4
 Kemudian berdasar pada keyakinan untuk memiliki kesetaraan 
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dengan kaum pria tersebut, maka keputusan perempuan untuk melakukan 

peran ganda pun semakin tinggi. 

Peran ganda sudah banyak dijalani perempuan, tak terkecuali para 

perempuan di Indonesia. Bahkan, kebijakan pemerintah pun memberikan 

peluang pada wanita untuk dapat ikut serta dalam mengisi dinamika 

pembangunan. Peran ganda ini ibarat pisau bermata dua. Pada satu sisi dapat 

berdampak positif, di sisi yang lain dapat merugikan kaum perempuan. 

Dampak negatif tersebut di antaranya adalah upah yang diskrimimatif, 

perlakuan tidak senonoh dari atasan, stres, serta kenakalan remaja semakin 

marak akibat ibu yang memiliki peran ganda tersebut tidak mempunyai lagi 

waktu yang cukup untuk memperhatikan perkembangan pendidikan anaknya. 

Upah kerja yang didapat juga cenderung rendah. Rendahnya upah kerja juga 

disebabkan karena rendahnya pendidikan perempuan. Negara Indonesia 

misalnya, meskipun sudah merdeka selama lebih dari 70 tahun tetapi masih 

banyak warga negaranya khususnya perempuan yang hanya tamatan 

SLTP/Sederajat. Padahal perempuan memiliki hak yang sama dalam 

memperoleh pendidikan.
5
 

Al-Qabisi dan Rasyid Ridha berpendapat: 

“Pemberian hak kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan harus 

dilihat sebagai hak dasar perempuan yang tidak boleh dihalang-halangi. 

Pendidikan di sini harus dilihat sebagai proses pemberdayaan, 

pembebasan, pencerdasan, pembudayaan, dan proses pemanusiaan 

secara berkeadilan dan proposional.”
6
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Laki-laki dan perempuan sama-sama diturunkan sebagai khalifah di 

bumi dan sebagai hamba. Kecerdasan intelektual seorang perempuan juga 

tidak lebih rendah dari kaum laki-laki. Kembali pada pembahasan khalifah 

tadi, untuk menjadi khalifah yang baik dan sukses tentulah membutuhkan 

ilmu pengetahuan yang memadai. Bagaimana mungkin seseorang dapat 

mengelola dan mengatur kehidupan di dunia ini tanpa bekal ilmu 

pengetahuan. Apabila ketimpangan ilmu pengetahuan antara kedua jenis 

kelamin ini dibiarkan maka artinya ketidakadilan dibiarkan berlangsung terus 

menerus. Padahal tugas dan kewajiban yang diberikan kepada perempuan 

sama seperti halnya laki-laki. Kepadanya (perempuan) disampaikan perintah 

dan larangan. Kepadanya pula diberikan pahala atau siksaan seperti halnya 

kepada laki-laki.
7
 

Sebagaimana pada pembahasan pada paragraf di atas, pendidikan 

merupakan hal yang penting bagi setiap manusia tidak terkecuali bagi kaum 

perempuan. Apapun pekerjaan atau peran perempuan tersebut, pendidikan 

merupakan hal yang patut untuk didapatkannya. Terkait wacana atau isu 

mengenai perempuan yang sudah semakin banyak muncul, tentunya memiliki 

dampak positif maupu negatif. Begitu pula dalam pandangan Islam, ada 

beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para penggagas/pelopor gerakan-

gerakan perempuan tersebut yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akibat 

ketidaksesuaian tersebut lalu munculah komentar bahwa Islam tidak adil 
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bahkan tidak berpihak pada perempuan. Padahal apa yang kita lihat baik 

belum tentu benar. 

Banyak tokoh yang dikenal memiliki ghirah atau semangat yang tinggi 

dalam membela hak-hak perempuan, begitu pula dengan beberapa tokoh yang 

memiliki latar belakang agama Islam berikut, yaitu Muhammad al-Ghazali, 

Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi dan beberapa ulama lainnya. Bahkan para ulama 

tersebut menjadikan perempuan sebagai objek pembahasan di dalam beberapa 

karyanya. Hal ini pun menjadi salah satu bukti tidak ada pendiskriminasian 

antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. 

Telah disebutkan di atas bahwa Muhammad al-Ghazali merupakan 

salah satu ulama yang memiliki ghirah yang tinggi dalam membela hak-hak 

perempuan. Salah satu karya Muhammad al-Ghazali yang secara khusus 

menjadikan perempuan sebagai objek pembahasannya adalah buku yang 

berjudul "Mulai dari Rumah" yang merupakan terjemah dari "Qhadaya al-

Mar'ah bayna al-Taqalid al-Rakidah wa al-Wafidah". Pada buku tersebut 

Muhammad al-Ghazali membahas secara rinci mengenai hak, kewajiban dan 

hal-hal lain yang berkaitan dengan perempuam. 

Adapun penelitian disini mengangkat pembahasan mengenai peran dan 

juga pendidikan perempuan dalam perspektif Islam. Alasan peneliti 

mengambil peran sebagai salah satu pembahasan adalah untuk memperdalam 

pengetahuan mengenai peran perempuan sendiri dalam pandangan Islam, 

karena pembahasan mengenai peran perempuan sudah semakin marak 

diperbincangkan. Sedangkan mengenai pendidikan, peneliti mengangkat 
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pembahasan ini karena aspek pendidikan merupakan salah satu aspek yang 

paling sedikit tersentuh dalam pembaharuan pemikiran Islam. Khususnya lagi 

tentang dunia pendidikan kaum perempuan.
8
 

Hal tersebut sesuai dengan semangat yang dimiliki Muhammad al-

Ghazali dalam membela perempuan, sebagaimana yang telah disebutkan 

sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut peneliti menjadikan pemikiran 

Muhammad al-Ghazali sebagai bahan kajian. Tulisan Muhammad al-Ghazali 

yang berjudul Mulai Dari Rumah tersebut merupakan salah satu bukunya 

yang diapresiasi oleh sebagian besar orang, sehingga Prof. Dr. Yusuf al-

Qardhawi pun menuliskan pengantar di dalam buku karyanya itu. Selain itu, 

pada buku tersebut pembahasan mengenai perempuan disajikan secara detail, 

dari pembahasan yang sederhana sampai pembahasan yang mungkin sudah 

banyak menjadi bahan perdebatan. Muhammad al-Ghazali pun tidak hanya 

menggunakan satu sudut pandang sehingga terkesan membela suatu kubu 

atau memojokan kubu yang lain, akan tetapi yang Muhammad al-Ghazali 

tekankan adalah cara membebaskan kaum perempuan dari pergumulan yang 

dapat merugikan ataupun yang mengekangnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah penelitian dengan judul 

"Pendidikan Perempuan dan Peran Sosialnya dalam Perspektif Islam; 

Analisis Isi Buku Mulai Dari Rumah Karya Muhammad Al-Ghazali". 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

disusunlah rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pandangan Muhammad al-Ghazali tentang pendidikan 

perempuan berdasarkan buku Mulai Dari Rumah? 

2. Bagaimana pandangan Muhammad al-Ghazali tentang peran sosial 

perempuan berdasarkan buku Mulai Dari Rumah?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan pandangan Muhammad al-Ghazali tentang pendidikan 

perempuan berdasarkan buku Mulai Dari Rumah. 

2. Mendeskripsikan pendangan Muhammad al-Ghazali tentang peran sosial 

perempuan berdasarkan buku Mulai Dari Rumah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi orang 

lain maupun peneliti sendiri, khususnya dalam pendidikan agama Islam. 

Adapun manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dapat diambil pada hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi penambah wawasan 

serta keilmuan dalam dunia pendidikan agama Islam khususnya pada 

jurusan Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kalangan akademisi peneliti berharap penelitian ini dapat 

menjadi suatu referensi atau bahan untuk penelitian yang lebih 

mendalam. 

b. Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melatih dan 

mengembangkan wawasan dalam bidang kepenulisan dan 

memperbanyak perbendaharaan kata. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Pendidikan Perempuan 

Pendidikan perempuan adalah usaha sadar dengan bantuan orang 

lain (pendidik) atau secara mandiri, upaya untuk memberdayakan segala 

potensi yang dimiliki baik jasmani maupun rohaniah kaum perempuan, 

sehingga kehidupan perempuan tersebut nantinya dapat bernilai bagi 

dirinya maupun lingkungannya.
9
 Adapun pada penelitian ini yang dibahas 

adalah mengenai hukum pendidikan bagi perempuan, tata cara 

pelaksanaan, serta manfaat pendidikan tersebut bagi perempuan. 
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2. Peran Sosial 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran memiliki artian 

pemain, perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan (role) adalah aspek 

dinamis kedudukan (status).
10

 

Adapun peran pada penelitian ini bersangkutan dengan apa-apa saja 

yang dapat dilakukan oleh individu (perempuan) dalam masyarakat dan 

juga kedudukan perempuan tersebut dalam masyarakat. Peran tersebut 

berupa 1) perempuan sebagai pekerja (tenaga kerja), 2) peran perempuan 

dalam politik dan, 3) peran perempuan dalam pendidikan. 

3. Buku Mulai Dari Rumah 

Buku mulai dari rumah adalah buku terjemahan dari Qhadaya al-

Mar'ah bayna al-Taqalid al-Rakidah wa al-Wafidah. Penulis buku 

tersebut adalah Muhammad Al-Ghazali. Buku Mulai Dari Rumah ini 

membahas mengenai perempuan muslim di antara tradisi dan modernisasi. 

Isi buku tersebut secara khusus membahas mengenai perempuan, di 

antaranya berkaitan dengan hak dan peran perempuan. 

4. Muhammad Al-Ghazali 

Muhammad al-Ghazali adalah seorang ulama kontemporer yang 

telah menghasilkan banyak karya. Selain sebagai Dai pembaharuan, 

Muhammad al-Ghazali juga merupakan seorang tokoh ikhwanul muslim 

yang terkemuka. Lebih dari 60 buku dengan berbagai tema termasuk pula 
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ceramah, seminar, khutbah serta kajian yang telah ditulisnya.
11

Salah satu 

dari 60 Karya tersebut adalah buku dengan judul Qhadaya al-Mar'ah 

bayna al-Taqalid al-Rakidah wa al-Wafidah dengan terjemahan dalam 

bahasa Indonesia berjudul Mulai Dari Rumah.  
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini dimaksudkan untuk 

mempermudah memahami susunan keseluruhan isi skiripsi. Adapun 

sistematika tersebut adalah berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN, membahas tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Istilah, Dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, membahas mengenai Penelitian 

Terdahulu serta Kajian Teori Berupa; Hakikat Pendidikan 

Perempuan dan Perempuan dalam Perspektif Islam. 

BAB III: METODE PENELITIAN, menguraikan tentang metode yang 

digunakan dalam penelitian meliputi; Pendekatan dan Jenis 

Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data serta Teknik 

Analisis Data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN, berisi penyajian data serta hasil dari seluruh 

penelitian. 

BAB V: PENUTUP, berisi tentang Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 


