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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nirman dengan judul “Pendidikan 

Perempuan Menurut Murtadha Mutahhari; Kajian Buku Filsafat 

Perempuan dalam Islam”. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut; 1) Konsep pendidikan perempuan menurut Murtadha, ada 3 

aspek pendidikan yang perlu dipersiapkan yaitu (pendidikan fisik, 

pendidikan intelektual dan seni, dan pendidikan moral), 2) Nilai-nilai 

yang terkandung dalam buku “Filsafat Perempuan dalam Islam”. Nilai-

nilai tersebut adalah nilai tauhid, kebersamaan, tanggung jawab, nilai 

egalitas  menolak ekualitas. Adapun perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini adalah obyek dari sumber datanya, yaitu buku yang 

menjadi sumber utamanya. Perspektif dan pemikiran yang berbeda 

menghasilkan data serta analisis yang berbeda.
12

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jumiatil Huda dengan judul "Peran 

Wanita dalam Ranah Domestik dan Publik dalam Pandangan Islam; Studi 

Pandangan Aktivis Pusat studi Wanita UIN Yogyakarta dan Aktivis 

Hizbut Tahrir Indonesia". Adapun hasil dari penelitiannya menyatakan 

bahwa menurut pandangan para aktivis PSW  perempuan memiliki 

kualitas akses dan kesempatan yang sama, sehingga batas yang dapat 

                                                             
12Nirman, Pendidikan Perempuan Menurut Murtadha Mutahhari; Kajian Buku Filsafat 

Perempuan dalam Islam, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
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dilakukan laki-laki maka dapat pula dilakukan oleh perempuan. 

Sedangkan aktivis HTI memiliki pandangan bahwa perempuan memiliki 

andil besar di tengah-tengah masyarakat seperti berdakwah dan menuntut 

ilmu. Pada masalah pekerjaan atau bekerja mereka menghukumi mubah 

atau boleh. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Jumiatil Huda 

tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di sini adalah 

terletak pada objeknya. Objek pada penelitian saudari Jumiatil adalah 

tokoh-tokoh dari PSW UIN Yogyakarta dan Hizbut Tahrir Indonesia. 

Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji buku dengan judul 

Mulai dari Rumah yang merupakan karya Muhammad al-Ghazali.
13

  

 

B. Hakikat Pendidikan Perempuan 

1. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan dalam bahasa Inggris adalah  to education yang 

merupakan kata kerja yang berarti to teach or the help someone learn 

artinya mengajar atau menolong seseorang belajar. Adapun pendidikan 

dalam bahasa Arab dikenal dengan tarbiyah yang berarti mendidik, 

mengajar, melatih dan mengasuh. Pengertian di atas merupakan 

pengertian pendidikan secara etimologis, sedangkan pengertian 

pendidikan secara terminologis adalah proses seseorang mengembangkan 

                                                             
13Jumiatil Huda, Peran Wanita dalam Ranah Domestik dan Publik dalam Pandangan 

Islam (Studi Pandangan Aktivis Pusat studi Wanita UIN Yogyakarta dan Aktivis Hizbut Tahrir 

Indonesia), (Yogyakarta : Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
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dan meningkatkan segala potensi yang ada pada dirinya dengan bantuan 

dan dorongan seorang pendidik.
14

 

Definisi pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara adalah proses 

menemukan dan meningkatkan kualitas hidup individu (peserta didik). 

Proses tersebut di antaranya seperti; memberi teladan, menuntun, 

membelajarkan, serta mendorong yang dilakukan oleh pendidik. Melalui 

proses tersebut maka dihasilkanlah peserta didik yang mampu menhadapi 

dan beradaptasi dengan lingkungan hidupnya.
15

 

Berdasarkan pengertian pendidikan di atas maka dapat 

disimpulakan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan 

untuk menggali, meningkatkan dan menumbuhkan potensi individu 

dengan bimbingan dan arahan pendidik agar menjadi SDM yang mandiri 

serta bermanfaat baik bagi dirinya maupun lingkungannya. 

2. Tujuan Pendidikan  

Menurut Socrates tujuan mendasar pendidikan adalah membuat 

seseorang menjadi good and smart. Begitu pula dengan Marthin Luther 

King yang memiliki pendapat yang sama, “Intellegence  plus character, 

that is the true aim of education”. Artinya kecerdasan serta karakter, 

itulah tujuan yang tepat dalam pendidikan.
16

 

 

                                                             
14 Iskandar Engku dan Siti Zubaidah, Sejarah Pendidikan Islam, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014) hlm 3-5 
15 Muhammad Kristiawan, Filsafat Pendidikan; The Choice Is Yours, (Yogyakarta: Valia 

Pustaka, 2016) hlm 92-93 
16Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013) hlm 30 
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Berikut adalah simpulan dari beberapa pendapat mengenai tujuan 

pendidikan: 

a. Tujuan pendidikan adalah tercapainya tujuan kehidupan manusia 

yaitu kebahagian dunia dan akhirat. 

b. Mengembangkan potensi peserta didik. 

c. Terbentuknya manusia dengan kepribadian muslim. 

d. Mengharapkan peubahan pada subyek didik yang telah memperoleh 

pendidikan.
17

 

Adapun yang berikut ini adalah empat ciri pokok tujuan pendidikan 

Islam menurut al-Syaebani: 

a. Sifat yang bercorak agama dan akhlak. 

b. Sifat kemenyeluruhannya mencakup segala aspek pribadi 

pelajar (subyek pelajar), semua aspek perkembangan dalam 

masyarakat. 

c. Sifat keseimbangan, kejelasan tidak adanya pertentangan 

antara unsur-unsur dan cara pelaksanaannya. 

d. Sifat realistis dan dapat dilaksanakan, penekanan pada 

perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku dan pada 

kehidupan, memperhitungkan perbedaan-perbedaan 

perseorangan di antara individu, masyarakat dan kebudayaan 

di mana-mana dan kesanggupannya untuk berubah dan 

berkembang.”
18

 

 

3. Pendidikan dalam Islam 

Tujuan pendidikan secara umum seperti yang telah dipaparkan 

sebelumnya adalah mengharapkan perubahan pada diri anak didik setelah 

mengalami proses pendidikan. Baik perubahan pada tingkah laku, 

kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat dan alam 

                                                             
17Binti Maunah, Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm 29 
18

Muhammad Kristiawan, Op.Cit, hlm 97-102 
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sekitarnya.
19

Menurut al-Ghazali, tujuan pendidikan adalah untuk 

membentuk insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
20

 

Allah ta'ala berfirman dalam surah al-Alaq ayat 1-5: 

ْنَساَن ِمْن َعَلق   .ِإقْ رَْأ ِِبْسِم َربِ َك الَِّذي َخَلقَ   .ِإقْ َرْأ َو َربَُّك اْْلَْكَرم   .َخَلَق اْْلِ
ْنَساَن َما َلَْ يَ ْعَلمْ  .الَِّذي َعلََّم ِِبْلَقَلمِ    .َعلََّم اْْلِ

 

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah (2) Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah (3) Yang 

mengajar (manusia) dengan kalam (4) Dia mengajarkan kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya (5)".
21

 

  

Berdasarkan ayat di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa Tuhan menghendaki manusia untuk meyakini tentang adanya 

Tuhan pencipta manusia. Dari ayat tersebut pula ditegaskan bahwa 

manusia harus menemukan jati dirinya sebagai insan yang bermartabat. 

Memperkukuh serta memelihara keyakinannya supaya tidak luntur dan 

menjadi kokoh dengan cara belajar (menuntut ilmu). 

Mengenai belajar dan pendidikan, Rasulullah SAW pernah 

menyatakan bahwa beliau adalah juru didik. Rasulullah sangat 

menjunjung tinggi pendidikan dan menotivasi supaya manusia berkiprah 

pada pendidikan dan pengajaran. Dari sikap Rasulullah tersebut maka 

dapat dilihat fakta bahwa Islam sangat mementingkan adanya 

pendidikan. Rasulullah SAW bersabda : 

                                                             
19M. Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009) hlm 29-31 
20Ibid, hlm 56 
21

Q.S. al-Alaq [96]: 1-5 
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 )رواه إبن جمو( ر  نَ  نْ مِ  ام  جَ لِ بِ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ ي َ  مَ لِْ أ   و  مَ تَ كَ فَ  م  لْ عِ  نْ عَ  لَ ئِ س   نْ مَ 
Artinya: "Siapa orang yang menyembunyikan ilmunya maka Tuhan 

akan mengekangnya dengan kekang berapi" (H.R Ibnu Majah). 

 

Berdasarkan hadits tersebut maka jelaslah bahwa Rasulullah SAW 

mewajibkan kepada umatnya untuk menyelenggarakan pendidikan.
22

  

4. Pendidikan Perempuan 

Sebagian masyarakat pada masa pra Islam menganggap perempuan 

bukan manusia. Pada masa itu juga sistem yang diterapkan bersifat 

patriakhisme yang mana pada sistem ini kekuasaan mutlak ada pada laki-

laki yang mengambil peran sebagai pengambil keputusan atas kehidupan 

masyarakat. Perempuan pada masa itu cenderung tidak memiliki 

kemandirian dan sangat bergantung pada laki-laki. Pengalaman, 

keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki perempuan sangat 

rendah.
23

 

Pada masa hadirnya Rasulullah SAW, hal-hal buruk seperti halnya 

yang terjadi pada perempuan perlahan terhapuskan. Rasulullah pun 

menggagaskan bahwa perlunya pendidikan bagi umat. Wahyu pertama 

yang turun pun berkaitan dengan pendidikan, dalam surah pertama 

tersebut diserukan agar mereka membaca. Rasulullah SAW 

menyampaikan misi dakwahnya melalui pengetahuan dan pendidikan 

                                                             
22 Ibid, hlm 24-26 
23Husein Muhammad, “Islam dan Pendikan Perempuan”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 

III, No. 2, Desember 2014, hlm 236 
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sebagai fondasi untuk membangun peradaban. Sebagaimana firman Allah 

dalam surah Ibrahim ayat 1 sebagai berikut
24

: 

ل ْوَماِت ِإََل الن ُّْوِر  ِبِِْذِن َرّبِ ِْم الر. ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناه  ِإلَْيَك لِت ْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُّ 
 ِإََل ِصرَاِط اْلَعزِْيِز اْْلَِمْيِد.

Artinya: “Alif Lam Ra. (Ini adalah) kitab yang Kami turunkan 

kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita 

kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (ya 

itu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Terpuji”.
25

 

Berdasarkan pada ayat di atas maka bisa diketahui bahwa cara 

untuk melakukan transformasi kultur serta struktur kehidupan  adalah 

dengan menggunakan ilmu pengetahuan.
26

 

Melihat dari sejarah pendidikan Islam, meskipun pada masa nabi, 

sahabat serta tabi’in pendidikan perempuan belum dilakukan secara 

formal, perempuan diberi dan memiliki kesempatan untuk belajar 

menulis dan membaca. Banyak perempuan yang terkenal memiliki 

kepandaian ilmu pengetahuan pada masa itu diantaranya; Aisyah, Al-

Khansa’, Laila binti Salma, Sitti Sakinah binti al-Husain dan masih 

banyak lagi beberapa perempuan lainnya. Hal tersebut membuktikan 

betapa pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan baik laki-laki 

maupun perempuan, sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk 

menghalangi perempuan untuk memperoleh pendidikan.
27

 

                                                             
24 Ibid, hlm 237 
25

 Q.S. Ibrahim [14]: 1 
26 Husein Muhammad, Loc.Cit, hlm 237 
27 Nelsi Arisandy, “Pendidikan dan Karir Perempuan dalam Perspektif Islam”, Marwah, 

Vol. XV, No. 2, Desember 2016, hlm 129-130 
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C. Perempuan Dalam Perspektif Islam 

1. Definisi Perempuan 

Perempuan merupakan manusia yang merupakan lawan jenis laki-

laki. Secara etimologis perempuan berasal dari kata empu yang berarti 

"tuan", orang yang mahir atau berkuasa, kepala hulu, yang paling besar, 

adapula yang mengatakan artinya dihargai. Secara umum dapat dipahami 

kata perempuan merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau 

jenis yang membedakan dengan kelompok lainnya.
28

 

Perempuan adalah manusia yang memiliki karakteristik fisiologis 

yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan yang jelas dari segi fisik antara 

laki-laki dan perempuan di antaranya adalah pertumbuhan tinggi badan, 

payudara, rambut, organ genitalia, serta jenis hormonal lainnya yang 

mempengaruhi ciri fisik dan biologisnya.
29

 

Citra perempuan umumnya adalah makhluk yang emosional, 

lemah, mudah menyerah, pasif serta subjektif, mudah terpengaruh. 

Perempuan juga dicitrakan manusia yang emosional serta tidak stabil. 

Persepsi tersebut didasarkan pada ketidakstabilan hormonal yang 

mempengaruhi emosi perempuan yang terjadi ketika perempuan 

mengalami siklus hormonal pada saat haidh.
30

 

 

                                                             
28

 Zaitunah Subhan, Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos, (Yogyakarta: PT LKiS, 

2004), hlm 19 
29 Eti Nurhayati, Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012) hlm 21-22 
30

 Ibid, hlm 26 
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2. Kedudukan Perempuan dalam Islam 

Pandangan orang-orang dahulu mengenai perempuan sangat 

membuat miris hati. Beberapa menganggap perempuan itu kotor, bahkan 

dalam perjanjian lama disebutkan bahwa ketika perempuan mengalami 

haidh maka mereka itu menjadi kotor dan juga mengotori sekitarnya. 

Apabila ada orang yang menyentuhnya maka orang tersebut akan selalu 

kotor selama satu hari penuh. Akibat hal tersebut terkadang perempuan 

diasingkan dari orang-orang, sehingga tidak dapat berinteraksi.
31

 

Berbeda dengan pandangan di atas, di dalam Islam perempuan 

adalah makhluk yang merdeka dan sama dengan laki-laki. Bukti nyata 

perempuan dan laki-laki memiliki hak-dan kewajiban yang sama tertulis 

dalam al-Qur’an sebagai berikut: 

َنٌة.  ك لُّ نَ ْفس  ِبَا َكَسَبْت َرِىي ْ
Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya”.
32

 

فَاْسَتَجاَب ََل ْم َرب ُّه ْم َأّن ِ ََلأ ِضْيع  َعَمَل َعاِمل  مِ ْنك ْم ِمْن ذََكر  َو أ نْ َثى 
بَ ْعض ك ْم ِمْن ب َّْعض  فَالَِّذْيَن َىاَجر ْوا َوأ ْخرِج ْوا ِمْن ِدََيرِِىْم َوأ ْوذ ْوا ِف َسِبْيِلْي 

نَّ َعن ْه ْم َسيِ أَاِِتِْم َوَْل ْدِخَلن ََّله ْم َجنَّات  ََتْرِْي ِمْن ََتِْتَها َوقَاتَ ل ْوا َوق ِتل ْوا َْل َكفِ رَ 
 اْْلَنْ َهار  ثَ َواِبا ِمْن ِعْنَد هللِا َوهللا  ِعْنَده  ح ْسن  الث ََّواِب.

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya 

(dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan 

amal orang-orang di antara kamu,baik laki-laki atau perempuan, 

                                                             
31 Syarif Muhammad Abdul Adhim, Wanita dalam Pandangan Islam dan Wanita dalam 

Tinjauan Yahudi Masihi antara Mitos dan Kebenaran, (CIMS: Mesir, -), Terj. Ibrahim 

Qomaruddin, hlm 24 
32

 Q.S. Al- Muddatstsir [74]: 38 
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(karena) sebagian kamu adalah turunan bagi sebagian yang lain. 

Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung 

halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang, dan 

yang dibunuh, pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan 

mereka, dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang 

mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. 

Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”.
33

 

 

Islam sangat menentang serta melarang penguburan hidup-hidup 

bayi perempuan yang terjadi pada masa jahiliyah. Islam mengharuskan 

perbuatan yang adil kepada seluruh manusia, baik itu laki-laki maupun 

perempuan. Hal tersebut membuktikan Islam menganggap bahwa 

perempuan sama berharganya dengan laki-laki. Begitupula dalam 

menuntut ilmu, tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dengan 

perempuan.
34

 

3. Hak-Hak Perempuan 

Dalam UDHR disebutkan bahwa semua orang memiliki derajat 

yang sama, adapun isinya adalah sebagai berikut: "Setiap orang 

mempunyai hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam 

deklarasi ini tanpa perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, 

jenis kelamin, bahasa dan agama". 

Disebutkan pula pada pasal 6 huruf c dan huruf d mengenai hak 

wanita, yaitu sebagai berikut : 

"Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam 

mempertahankan derajat kemanusiaannya dan memiliki hak-hak 

untuk menikmati persamaan tersebut disamping melaksanakan 

kewajiban-kewajibannya. Ia memiliki hak sipil dan kebebasan yang 

                                                             
33 Q.S. Ali-Imran [3]: 195 
34Jamal A. Badawi, Kedudukan Wanita dalam Islam, dikutip dari 

http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com, pada 23 September 2018 pukul 14:11 WIB 
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berhubungan dengan keuangan dan hak untuk menjaga nama baik 

pribadi dan keturunannya."
35

   

 

Pada tanggal 17 November 1967 dideklarasi penghapusan 

diskriminasi terhadap perempuan yang dihasilkan pada sidang PBB.
36

  

Mengenai hak perempuan maka ada beberapa jenis hak yang 

seharusnya diperoleh oleh kaum perempuan, adapun di antara hak 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Hak istri atas suami 

Abu Bakar Jabir al-Jazair menyebutkan beberapa hak istri atas 

suami antara lain : 

1) Mendapatkan nafkah  

2) Mendapatkan nafkah batin 

3) Suami bermalam dengan istri minimal satu kali dalam empat 

malam. 

4) Istri berhak mendapatkan pembagian yang adil jika suami 

mempunyai istri lebih dari satu. 

5) Seorang istri berhak mendapatkan mahar/mas kawin. 

b. Hak-hak seorang ibu  

Hak-hak tersebut di antaranya adalah; pertama, hak untuk 

dihormati. Kedua, hak untuk mendapatkan lebih dahulu 

penghormatan dan kecintaan anak dari pada ayah. Ketiga, hak untuk 

                                                             
35 Nolam Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan", Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 1, Juni 

2011, hlm 162-163 
36

 Ibid, hlm 164 
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mendapatkan warisan serta nafkah ketika sudah tidak mampu 

mencukupi dirinya. 

c. Hak sebagai anak perempuan 

Anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan anak 

laki-laki. Dalam Islam kehadiran mereka tidak pernah 

dipermasalahkan. Islam pun mengecam tradisi buruk yaitu 

membenci kelahiran anak perempuan bahkan sampai mengubur 

hidup-hidup yang mana hal tersebut terjadi pada masa Arab 

jahiliyah.
37

 

Perempuan memiliki ketergantungan terhadap perlindungan 

laki-laki karena laki-laki memiliki fisik yang mampu untuk 

melakukan hal tersebut. Sehingga laki-laki terlihat lebih dominan 

karenanya kepribadian laki-laki menjadi lebih dihargai.
38

  

Adapun hak anak perempuan di antaranya adalah : 

1) Hak memperoleh pendidikan 

2) Hak untuk mendapatkan nafkah. Nafkah yang mencakup 

pakaian, makanan serta tempat tinggal, 

3) dan hak memperoleh hak waris.
39

  

4. Peran Perempuan dalam Kehidupan 

Proses penciptaan manusia berawal dari Allah menciptakan 

manusia dari tanah yang diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. 

                                                             
37Warsito, "Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat", Profetika, 

Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 2, Desember 2013, hlm 152-157 
38Achmad Gunaryo, Bias Gender dalam Pemahaman Islam (Kesetaraan Gender : antara 

Cita dan Fakta), (Yogyakarta : Gama Media, 2002) hlm 11 
39

Warsito, Op.Cit, hlm 155 
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Proses tersebut merupakan proses kejadian nabi Adam as. Adapun proses 

kejadian manusia sudah dipaparkan dalam al-Qur'an sebagaimana firman 

Allah berikut : 

ُث َّ َجَعَل . ْيِ طِ  نْ مِ  انِ سَ نْ اْْلِ  قِ لْ خَ  أَ دَ بَ وَ  و  قَ لَ خَ  ء  يْ شَ  لَّ ك    نَ سَ حْ ي أَ ذِ الَّ 
ُث َّ َسوَّىو  َونَ َفَخ ِفْيِو ِمْن رُّْوِحِو َوَجَعَل َلك م   .َنْسَلو  ِمْن س َلَلة  مِ ْن مَّآء  َمِهْيَ 

  .السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة قَِلْيًلا مَّا َتْشك ر ْونَ 
Artinya: "Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-

baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah (7) 

Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang 

hina (air mani) (8) Kemudian Dia menyempurnakan dan 

meniupkan ke dalam (tubuh) nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia 

menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati; 

(tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur (9)”.
40

 

Seperti itulah proses penciptaan manusia dan masih banyak lagi 

ayat yang membahas mengenai masalah penciptaan ini. Manusia 

diciptakan dalam bentuk dan kemampuan serta potensi yang sebaik-

baiknya. Allah menjadikan manusia dengan potensi pada dirinya, yang 

mana dengan potensi tersebut manusia dapat menjalankan perintah dan 

kewajiban dari Allah SWT. Berikut ini adalah firman Allah terkait 

dengan tugas dan kewajiban manusia. 

 رِ فْ ك  الْ  ةَ مَّ ئِ ا أَ وْ ل  اتِ قَ ف َ  مْ ك  نِ يْ  دِ ا ِف وْ ن   عَ طَ وَ  مْ ىِ دِ هْ عَ  دِ عْ ب َ  نْ مِ  مْ ه  ان َ يَْ ا أَ وْ ث   كَ نَّ  نْ إِ وَ 
تَ ه ْونَ ََل  مْ ه  ن َّ إِ    .أَْيَاَن ََل ْم َلَعلَّه ْم يَ ن ْ

Artinya: "Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, yang 

beribadah, yang memuji (Allah), yang melawat, yang rukuk, yang 

sujud, yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat 

                                                             
40

Q.S. as-Sajdah [32]: 7-9 
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munkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan 

gembirakanlah orang-orang mukmin itu".
41

 

 

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan 

disuruh untuk menyeru kebenaran dan mencegah kebatilan. Ayat tersebut 

juga menunjukkan bahwa manusia merupakan pemegang otoritas, tidak 

hanya pada sektor domestik tetapi juga pada wilayah publik. Baik laki-

laki maupun perempuam memiliki kapasitas yang sama sebagai hamba 

dan khalifah. Perempuan memiliki peran serta tanggung jawab  dan peran 

sendiri dalam menjalankan kehidupan sebagai hamba di dunia ini, 

sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
42

 Adapun beberapa peran 

perempuan secara umum baik dalam sektor domestik maupun publik 

adalah sebagai berikut : 

a. Perempuan sebagai Ibu 

Melahirkan merupakan salah satu pengalaman yang tidak akan 

dilupakan oleh kaum perempuan. Meskipun sulit bahkan kadang 

sampai mempertaruhkan nyawa, mulai dari proses melahirkan 

sampai merawatnya hingga besar merupakan suatu peristiwa yang 

sangat membekas bagi kebanyakan perempuan. Siapapun yang 

memperhatikan serta mengamati proses fisiologi kelahiran tersebut 

dengan cermat maka akan dihinggapi perasaan kagum serta takjub. 

Bahkan para ilmuwan menggambarkan bahwa setiap kelahiran 

adalah suatu keajaiban. 

                                                             
41Q.S. at-Taubah [9] : 112 
42

Ali Munhanif, Op.Cit, hlm 13 
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Istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk mengartikan 

kata ibu adalah kata umm yang bermakna ibu atau induk dan istilah 

ini digunakan secara menarik serta tak terduga. Kata umm juga 

digunakan untuk makna sumber, pengetahuan dan kekuasaan 

Allah.
43

 

Kedudukan ibu sangat dihormati serta dijunjung tinggi di 

dalam al-Qur'an.
44

 Ibu dan keberadaannya merupakan penjamin bagi 

kesinambungan umat. Peran ibu sebagai pendidik anak dianggap 

tugas utama dan suci. Bahkan keadaan wanita disuatu bangsa 

menjadi tolak ukur keberhasilan generasinya karena eratnya 

hubungan ibu dan anak sejak dalam kandungan.
45

  

b. Perempuan sebagai istri 

Perempuan di dalam Islam dianggap sebagai patner kaum pria 

dalam berbuat kebaikan. Peran wanita baik sebagai ibu maupun istri 

mendapat perhatian yang khusus dalam Islam. Tugas seorang 

perempuan sebagi istri adalah melayani kebutuhan suami, 

mendampingi serta mengatur rumah tangga. Tugas tersebut 

merupakan tugas yang utama atau kewajiban utama.
46

 

Barat modern berpandangan bahwa kedudukan istri dalam 

keluarga sejajar dengan suami. Istri tidak memiliki beban untuk taat 

                                                             
43Lynn Wilcox, Wanita dalam AL-Qur’an, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm 137-

139 
44Ibid, hlm 139 
45Aprijon Effendi, Op.Cit, hlm 139 
46Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender, 

(Yogyakarta : LKiS, 2001) hlm 126 



 

27 

 

pada suami. Tugas istri dan suami setara karena mereka merupakan 

mitra dalam keluarga tersebut. Peran dan hak mereka pun sama 

dengan para suami seperti bekerja dan aktif di luar rumah.
47

 

c. Perempuan sebagai pekerja 

Melihat dari banyaknya bentuk pekerjaan yang dijalani 

perempuan di setiap harinya, maka dibagilah pekerjaan tersebut ke 

dalam dua bentuk: pertama, pekerjaan interen yaitu pekerjaan rumah 

tangga seperti yang telah dijelaskan di atas. Kedua, pekerjaan 

eksteren yaitu pekerjaan di luar rumahtangga seperti pekerjaan untuk 

kelangsungan proses produksi.
48

 

Tenaga kerja wanita merupakan pembicaraan yang cukup 

marak serta melahirkan berbagai macam kontroversi. Tenaga kerja 

wanita di sini adalah perempuan yang melakukan pekerjaan yang 

dilakukan baik dengan menghasilkan barang maupun jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa pekerja tersebut bahkan 

memegang peran ganda yakni sebagai ibu dan istri dalam tangga dan 

di sisi lain sebagai pencari nafkah di luar rumah. Beberapa 

perempuan terpaksa melakukan pekerjaan ganda untuk mencari 

nafkah karena sang suami dirasa tidak dapat mencukupi kebutuhan 

rumah tangga.
49

  

 

                                                             
47Warsito, Loc.Cit, 155-156 
48Aprijon Effendi, Op.Cit, hlm 141 
49Amiroh Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam", Muwazah, Vol. 1, 

No. 2, Juli-Desember 2009, hlm 104 
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d. Peran perempuan dalam politik 

Berkaitan dengan prinsip dasar dan hak-hak asasi manusia hal 

tersebut sudah menjadi komitmen seluruh kaum muslim. Serta tidak 

seorang muslim pun yang mengingkarinya. Masalah tersebut 

kemudian tidak lagi menjadi sederhana ketika memasuki persoalan 

yang khusus. Misalnya dalam hal peran perempuan pada sektor 

publik/politik atau secara khususnya hak perempuan untuk menjadi 

kepala negara atau kepala pemerintahan.
50

 

Salah seorang tokoh ulama syria yaitu Sa'id Ramadhan al-

Buthi berpendapat bahwa syura (pemusyawaratan) dalam pandangan 

mayoritas ulama memiliki kesamaan dengan fatwa. Menurutnya,  

anggota parlemen memiliki fungsi yang sama dengan mufti. Seluruh 

ulama sepakat bahwa perempuan boleh menjadi mufti. Sehingga 

menurutnya perempuan dapat serta dibenarkan untuk menjadi 

anggota parlemen.
51

 

 

 

                                                             
50Husein Muhammad, Op.Cit, hlm 141 
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Ibid, hlm 145 


