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ABSTRAK 

 

KIPRAH RAHMAH EL-YUNUSIYAH TERHADAP  

PENDIDIKAN ISLAM BAGI PEREMPUAN 

 

Oleh 

IIS ISLAMIA 

1711010233 

 

 Rahmah el-yunusiyah ialah pelopor bagi pendidikan 

Muslimah di Indonesia (dan tak mungkin bagi dunia). Langkahnya 

sangat maju karena tak hanya memberikan pelajaran agama maupun 

umum, tetapi juga mengajarkan berbagai keterampilan yang 

diperlukan oleh Muslimah sebagai ibu yang mandiri.  

 Penelitian pada skripsi ini adalah kajian pustaka (library 

research) yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis dan 

data yang diperoleh dari pustaka, baik dari sumber primer dan sumber 

sekunder, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

memberikan informasi kepada orang lain. Karena dalam penelitian ini 

yang dijadikan objek penelitian adalah teori atau kajian teori, sehingga 

untuk menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode 

deskriptif analisis deduktif yang penerapannya adalah untuk 

menganalisa objek penelitian yang kajiannya bersifat teoritis. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

Rahmah el-yunusiyah memandang perempuan mempunyai peranan 

penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

kualitas serta memperbaiki kedudukan perempuan diperlukan 

pendidikan khusus perempuan yang diajarkan oleh sesama 

perempuan. Pendidikan merupakan suatu kewajiban bagi setiap 

muslim laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun 

perempuan semuanya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan 

yang layak tanpa adanya diskriminasi.  

 

Kata Kunci : Rahmah el-Yunusiyah, Pendidikan Perempuan 
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ABSTRACT 

 

Rahmah el-yunusiyah is a pioneer for Muslimah education in 

Indonesian (an unlikely for the world). The step is very advanced 

because it not only provides religious and general lessons, but also 

teach various skill needed by Muslim women as independent mothers.  

The research in this thesis is library research, namely the 

process of systematically searching and compiling data obtained from 

libraries, both form primary and secondary sources, so that they can 

be easily understood and the findings can provide information to 

other. Because in this study the object of research is theory or 

theoretical study, so to analyze the data the author uses a descriptive 

method of deductive analysis whose application is to analyze the 

objectof research whose study is theoretical. 

Based on the result of the study, it can be concluded that 

Rahmah el-yunusiyah views women as having an important role in 

life. Therefore, to improve the quality and improve the position of 

women, special education for women is needed which is taught by 

fellow women. Education is an obligation for every Muslim male and 

female. Both men and women all have the right to get a proper 

education without discrimination.  

 

Keywords : Rahmah el-yunusiyah, women’s education. 
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MOTTO 

 

―Jangan pernah berhenti mengejar yang kamu impikan, 

Meski apa yang didambakan belum ada didepan mata‖ 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kelanjutan 

proposal ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu definisi 

dari judul dari proposal ini, agar tidak menimbulkan perbedaan 

pemahaman untuk para pembaca. Berikut ini akan dipaparkan 

mengenai istilah-istilah yang terkandung dalam proposal 

penelitian ini yang berjudul ―Kiprah Rahmah El-yunusiah 

terhadap Pendidikan islam bagi Perempuan‖.  

1. Kiprah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara 

etimologi kiprah adalah kegiatan. Sedangkan berkiprah 

adalah melakukan kegiatan atau berpartisipasi dengan 

semangat tinggi atau bergerak, berusaha disebuah bidang. 

Sedangkan menurut WJS. Purwadarminta dalam kamus 

umum Bahasa Indonesia kata kiprah diartikan sebagai 

tindakan, aktivitas, kemampuan kerja, reaksi, cara pandang 

seseorang terhadap ideologi atau istitusinya. Kiprah tidak 

bisa lepas dari aktivitas. Pengertian aktivitas menurut kamus 

besar Bahasa Indonesia adalah keaktifan kegiatan-kegiatan, 

kesibukan-kesibukan atau salah satu kegiatan kerja yang 

dilakukan tiap bagian dalam tiap suatu organisasi atau 

lembaga.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kiprah adalah 

melakukan kegiatan dengan semangat tinggi untuk mencapai 

tujuan tertentu.  

2. Rahmah El-yunusiyah 

Rahmah el-Yunusiyah dilahirkan di Kota Padang 

Panjang pada hari jum‘at tanggal 29 Desember 1900. 

Rahmah el-Yunusiyah merupakan salah satu tokoh yang 

berperan penting pada pembaruan pendidikan islam di 

Indonesia khususnya di daerah kelahirannya yakni 
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Minangkabau, Rahmah el-Yunusiyah merupakan salah satu 

bukti penting bahwa perempuan Indonesia sudah maju jauh 

sebelum Indonesia merdeka. Mereka telah sadar akan hak 

dan bertanggung jawabnya sebagai ibu dan warga  negara. 

Namun sayang diera kemerdekaan semangat dan cita-citanya 

masih belum terwujud secara maksimal.
1
 

Dalam sejarah Padang Panjang sebagai pusat 

pembaruan di Minangkabau banyak melahirkan tokoh-tokoh 

pembaruan pemikiran dibidang pendidikan islam. Diantara 

lainnya adalah Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji 

Piobang, Syekh Ahmad Khatib, Syekh Muhammad Jamil 

Jaho, Syekh Muhammad Thaib Umar, Syekh Abdul Karim 

Amrullah, Syekh Daud  Rasyidi, Syekh Abdul Latief, Syekh 

Abas dan Syekh Ibrahim Musa. Dari ulama-ulama 

pembaruan tersebut lahirlah ulama lain yang mengikuti 

haluan para pendahulunya. Mereka adalah murid Syekh 

Abas dari Padang Panjang yang bernama Zainuddin Labay 

el-Yunusy. Zainuddin Labay el-Yunusiyah mulai 

menyebarkan pahamnya dengan mengajar di Surau 

Jembatan Besi sampai berkembang menjadi Sumatera 

Thawalib. Seiring dengan perkembangan waktu tanggal 10 

Oktober 1915 ia mendirikan Diniyah School, yang 

merupakan embrio dari perguruan Diniyah Putri. Cita-cita 

untuk mendirikan perguruan yang tlah dirintis oleh 

Zainuddin labay el-Yunusiyah sering juga disebut sebagai 

tokoh inspiratif pembaru pendidikan wanita islam di 

Minangkabau. Selain itu Rahmah el-Yunusiyah juga dikenal 

sebagai tokoh pejuang dalam pergerakan kebangsaan 

Indonesia dalam mengisi kemerdekkaan Republik Indonesia. 

3. Pendidikan Islam 

Istilah pendidikan berasal dari bahasa yunani 

―Paedagogie” yang akar katanya “pais” yang berarti anak 

dan ―again” yang artinya membimbing. Jadi “paedagogie” 

                                                           
1 Dina Y.Sulaeman, A Note From Tehran : Refleksi Perempuan Indonesia 

Tentang Kebangkitan Islam (Jakarta: Penerbit Citra, 2013).h.111. 
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berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam 

bahasa inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi 

“education”. ―educational‖ berasal dari bahasa Yunani 

―educare‖ yang berarti membawa keluar yang tersimpan 

dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan 

berkembang. Pada dasarnya pendidikan dilihat sebagai 

proses sekaligus sebagai tujuan. Asumsi dasar pendidikan 

tersebut memandang pendidikan sebagai kegiatan kehidupan 

dalam masyarakat untuk mencapai perwujudan 

manusiaseutuhnya yang berlangsung sepanjang hayat.
2
 

Adapun pengertian islam dalam bahasa arab, 

merupakan mashdar dari kata aslama-yuslima-islaaman yang 

artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepadaa Allah, 

sedangkan menurut Umar bin Khattab islam adalah agama 

yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw., 

agama islam meliputi akhidah syariat dan akhlak.  

Menurut Fadhil al-Jamaliy mendefinisikan pendidikan 

islam sebagai upaya pengembangan, mendorong serta 

mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan 

berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang 

mulia.
3
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan islam 

adalah upaya membimbing, mengarahkan dan membina 

peserta didik yang dilaksanakan secara sadar dan terencara 

agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran islam dan mendapatkan kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat nantinya.  

4. Perempuan 

Wanita  adalah sebutan yang digunakan bagi manusia 

berjenis kelamin perempuan. Sedangkan perempuan adalah 

manusia berjenis kelamin betina. Istilah perempuan merujuk 

                                                           
2 Syafril.dkk, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Depok: Kencana, 2017).h.34. 
3 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis, 

dan Praktis, (Jakarta : Ciputat Pers, 2003), h.31.  
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kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-

anak.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan 

diartikan sebagai manusia yang mempunyai alat kemaluan, 

dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.
4
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam skripsi ini, Penulis memilih judul ―Konsep 

pemikiran Rahmah el-Yunusiyah tentang pendidikan bagi 

perempuan‖ dengan alasan ialah sebagai berikut: 

Alasan Objektif  

1. Untuk memperkenalkan kepada kaum awam bahwa pada 

zaman dulu terdapat tokoh islam yang memperjuangkan 

pendidikan bagi perempuan sama halnya dengan Raden 

Ajeng Kartini. 

2. Karena Rahmah el-Yunusiyah merupakan salah satu tokoh 

islam yang berpengaruh terhadap pendidikan untuk 

perempuan, dengan segala kemampuan dan kerja kerasnya ia 

mampu menunjukkan bahwa Perempuan juga berhak 

mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki.  

3. Melihat kondisi yang terjadi saat ini dimana perempuan 

lebih banyak melakukan aktivitas diluar rumah bahkan tak 

jarang pendidikan perempuan lebih tinggi dari pendidikan 

laki-laki. Oleh karena itu perlunya memberikan edukasi 

bahwa pada zaman dahulu ada juga tokoh perempuan yang 

memperjuangkan pendidikan untuk perempuan agar 

perempuan saat ini tidak salah kaprah atau melebihi batas 

seorang perempuan.  

 

 

                                                           
4 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002).h.856. 
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Alasan Subyektif : 

1. Karena judul yang diteliti oleh peneliti ini menarik dan 

relevan untuk diteliti serta tidak menyimpang dari 

spesialisasi keilmuan dari peneliti pada Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam. 

2. Tersedianya literatur-literatur sebagai referensi untuk 

dijadika  rujukan penelitian. 

3. Karena adaya manfaat bagi pendidik dan pihak lainnya.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Islam sangat mementingkan  pendidikan. Pendidikan dan 

belajar ibaratkan lampu penerang, selayaknya dua sisi mata uang 

yang tidak akan dapat dipisahkan. Pendidikan dan belajar bisa 

menjadi salah satu modal untuk menggapai kemuliaan dan 

ketinggian derajat seseorang, seperti yang termaktub dalam 

firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Artinya :  

“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu 

“Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan “berdirilah kamu” maka berdirilah kamu, niscaya 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”.(Qs. Al-mujadilah:11).
5
 

                                                           
5Al-Qur‘an, 58:11 
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 Ayat diatas menjelaskan betapa pentingnya pendidikan dalam 

kehidupan manusia, disamping itu menuntut ilmu merupakan 

suatu  kewajiban bagi setiap muslim, dengan kata lain menuntut 

ilmu merupakan suatu perintah wajib yang harus dilakukan, 

sebagaimana yang terdapat dalam hadist : 

 

 

 

Artinya : 

“Dari Anas bin Malik r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : 

Menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim”. (HR. Ibnu 

Majah)
6
 

 

Dengan adanya pendidikan memberikan dampak yang 

besar bagi setiap bangsa, karena pendidikan merupakan 

kebutuhan utama bagi tumbuh dan berkembangnya negara demi 

menciptakan peradaban yang lebih maju sesuai dengan 

perkembangan zaman.
7
 

Pendidikan dibagi menjadi 3, yakni Pendidikan formal, 

pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Pendidikan 

formal adalah pembelajaran yang berlangsung secara sistematis, 

berstruktur, bertingkat dan berjenjang, dimulai dari sekolah dasar 

sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya. 

Pendidikan formal ialah SD, SMP, SMA serta Perguruan Tinggi 

yang sederajat. Pendikan non-formal adalah jalur pendidikan 

diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal contohnya 

pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B, Paket C, Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga 

pelatihan, kelompok belajar, majelis ta‘lim, sanggar dan yang 

lainnya. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan 

                                                           
6 Bukhari Umar, Hadist Tarbawi (Jakarta: Amzah, 2018).h.7. 
7 Bambang Q-Annes dan Adang Hambali, Pendidikan Karakter Berbasis 

Al-Qur’an (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008).h.100 
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keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara 

mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. 

Contoh pendidikan informal adalah keluarga.
8
 

Keluarga menjadi suatu pendidikan pertama dan terpenting 

untuk mendidik seorang anak agar dapat menjadi pribadi yang 

baik serta bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain serta 

lingkungan sekitarnya. Pendidikan yang baik akan menjadikan 

seorang anak yang baik dan oleh karena itu diperlukan 

perempuan yang terdidik pula. Oleh karena itu sangat perlunya 

peningkatan derajat perempuan serta pendidikan bagi perempuan. 

Tanpa adanya pendidikan bagi perempuan tidak akan mengetahui 

cara mengatasi masalah yang akan mereka hadapi. Kesejahteraan 

masyarakat tidak akan tercipta tanpa orang-orang berpendidikan, 

oleh karena itu pendidikan menjadi bukti nyata pentingnya bagi 

perkembangan suatu bangsa.  

Pada masa lalu, adat resam Melayu dan ajaran agama 

islam yang dipahami telah memberikan batasan-batasan tertentu 

terhadap aktivitas perempuan. Sebagai ―orang rumah‖ perempuan 

Melayu berpandangan bahwa sangat tabu apabila perempuan 

Melayu bekerja diluar rumah. Bekerjanya seorang istri 

(perempuan) diliuar rumah adalah sebuah aib bagi keluarga 

karena dianggap suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah 

tangga. Orang melayu memposisikan perempuan harus dirumah, 

sesuai dengan kodratnya yang dijalankan masyarakat Melayu. 

Dalam pandangannya, kodrat perempuan tidak hanya hamil, 

melahirkan dan menyusukan anak-anak yang dilahirkannya. 

Kodrat perempuan juga termasuk tugas sebagai istri, ibu bagi 

anak-anak dan pekerjaan rumah tangga. Hingga saat ini kodrat 

tersebut masih dijalani meski setinggi apapun pendidikan yang 

diperoleh kaum perempuan Melayu saat ini.  

Dimasa lalu pendidikan hanya diprioritaskan kepada 

kaum laki-laki. Anak perempuan karena harus didapur maka 

tidak perlu mempunyai pendidikan formal yang tingi, kecuali 

                                                           
8 Hamid darmadi, Pengantar Pendidikan Era Globalisasi (Bandung: 

an1mage, 2019).h.28.  
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pendidikan agama. Pendidikan agama sangat perlu dan 

diutamakan bagi perempuan melayu karena menjadi modal dalam 

kehidupan berumah tangga ketika sudah menikah kelak.
9
 

Masih kentalnya budaya dalam masyarakat yang 

beranggapan bahwa anak perempuan belum diinginkan 

berpendidikan tinggi, para orangtua beranggapan telah merasa 

cukup apabila wanita telah mendapatkan pendidikan dasar, 

kemudian diberikan keterampilan rumah tangga agar siap 

menjadi ibu atau istri kelak. Perempuan tidak dapat berkiprah 

dalam lingkungan sosial karena pergaulannya sangat dibatasi. 

Lain halnya ketika sarana utama bagi suatu proses pembentukan 

atau pengembangan potensi individu, fitrah, sumber daya insani 

atau apapun melalui pendidikan, maka hak untuk memperoleh 

layanan pendidikan merupakan bagian paling mendasar bagi 

setiap individu. Dalam Islam and women‘s education, Haiffa 

A.Jawad mengemukakan bahwa salah satu hak terpenting bagi 

kaum wanita di dalam islam adalah hak untuk memperoleh 

pendidikan.
10

 

Pada era milenial ini perempuan telah mendapatkan 

pendidikan yang layak, bahkan tak sedikit perempuan-perempuan 

masa kini yang memiliki pendidikan lebih tinggi dikaum laki-

laki. Dengan adanya emansipasi dan kesetaraan bagi perempuan 

khususnya dibidang pendidikanmemberikan efek yang besar bagi 

setiap perempuan, dimana perempuan dapat melakukan kegiatan 

diluar rumah tanpa harus mendengarkan cemoohan dari orang-

orang yang mengatakan bahwa perempuan hanya dirumah saja 

tanpa perlu melakukan kegiatan diluar khususnya mendapatkan 

pendidikan yang tinggi.  

Namun diera globalisasi saat ini kebudayaan Barat telah 

masuk ke berbagai aspek kehidupan. Tentu saja berdampak pada 

pola pemikiran serta pola kehidupan masyarakat Indonesia. 

                                                           
9 Nismawati Tarigan, Bibliografi Beranotasi : Hasil Penelitian Balai 

Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang (Padang: Direktorat 

Jenderal Kebudayaan, 2009).h.289. 
10 Haiffa A Jawad, The Right of Women in Islam : An Aunthentic Approach 

(New York: ST Martin‘s Press, 1998).h.16.  
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Kaum perempuan diarahkan dalam kehidupan yang bermewah-

mewah karena tuntunan zaman hingga diarahkan dalam 

kehidupan yang lebih hedonis serta menjadi perempuan anti 

sosial karena mementingkan kehidupannya sendiri. Dengan gaya 

hidup perempuan di era globalisasi saat ini, sebagian besar 

perempuan tidak memahami peran dan posisinya dalam 

masyarakat, ada juga yang melupakan sejarah perjuangan para 

tokoh perempuan.  

Banyak sekali tokoh yang membahas pendidikan, namun 

terdapat beberapa saja tokoh yang membahas mengenai 

pendidikan bagi perempuan. Jika dipulau Jawa terdapat R.A 

Kartini yakni seorang tokoh perempuan yang anti-poligami dan 

memperjuangkan kesetaraan perempuan, di Minangkabau 

terdapat tokoh pejuang islam yakni Rahmah el-Yunusiyah.  

Mengapa penulis mengambil tokoh Rahmah el-yunusiyah?  

Nama Rahmah el-Yunusiyah mungkin terasa asing bagi 

masyarakat indonesia. Begitu juga kiprahnya bagi kaum 

perempuan Indonesia mungkin tidak seagung perjuangan Raden 

Ajeng (RA) Kartini. Namun,kontribusinya dalam 

memperjuangkan pendididkan bagi kaum perempuan terutama di 

Tanah Air tidak bisa dipandang sebelah mata. Rahmah el-

Yunusiyah tidak hanya menyumbangkan ide emansipasi wanita, 

namun ia langsung mengimplementasikan dengan mendirikan 

sekolah khusus Perempuan yang bernama Diniyah School Putri. 

Perguruan Diniyah ini menginspirasi terbentuknya Fakultas 

khusus mahasiswa di Universitas al-Azhar di Kairo. Bagi 

Rahmah apabila ingin mencerdaskan manusia maka pendidikan 

harus ditangan perempuan.
11

 

Oleh karena itu, dengan melihat kondisi yang terjadi saat 

ini bagaimana perempuan diera globalisasi ini menjadikan 

penulis tertarik mengambil judul ―Kiprah Rahmah el-Yunusiyah 

terhadap Pendidikan Islam Bagi Perempuan‖ untuk mengkaji 

secara lebih mendalam mengenai biografi serta perjuangan-

                                                           
11 Edy Suparjan, Pendidikan Sejarah Untuk Membentuk Karakter Bangsa 

(Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2019).h.179.  
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perjuangan Rahmah el-Yunusiyah dalam memperjuangkan 

pendidikan bagi perempuan. Tentu hal tersebut sangat menarik 

untuk dibahas, mengingat Rahmah el-Yunusiyah merupakan 

seorang wanita. Untuk lebih jelas dan lebih mendalam akan 

dibahas pada bab selanjutnya.  

 

D. Fokus Masalah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau untuk menyamakan 

persepsi terhadap permasalahan ini, maka penulis membuat 

batasan masalah terhadap permasalahan yang akan dibahas agar 

fokus masalah dalam penulisan ini lebih jelas dan terarah.  

Pada penulisan akan penulis batasi pada pembahasan 

sekitar kiprah Rahmah el-Yunusiyah terhadap Pendidikan bagi 

Perempuan, yang meliputi : 

a) Konsep pendidikan islam 

b) Konsep perempuan 

c) Pendidikan dan perempuan 

d) Riwayat hidup Rahmah el-yunusiyah 

1) Biografi Rahmah el-Yunusiyah 

2) Riwayat Pendidikan Rahmah el-Yunusiyah 

3) Latar Sosial Rahmah el-Yunusiyah 

4) Akhir Hayat Rahmah el-Yunusiyah 

e) Kiprah  Rahmah el-yunusiyah tentang pendidikan bagi 

perempuan 

f) Relevansi pemikiran Rahmah el-yunusiyah dengan 

pendidikan perempuan saat ini.  

 

E. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah dan fokus masalah diatas, 

maka dapat ditarik suatu rumusan masalah ialah : Bagaimanakah  
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kiprah  perjuangan Rahmah el-Yunusiyah terhadp Pendidikan 

islam bagi Perempuan? 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitiaan pada proposal ini adalah untuk mengetahui kiprah 

perjuangan Rahmah el-Yunusiyah terhadap Pendidikan islam 

bagi Perempuan.  

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

serta menambahkan pengetahuan mengenai salah satu ulama 

yang pada zaman dahulu berjuang untuk memperjuangkan 

pendidikan bagi perempuan khususnya untuk Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

serta semangat kepada kaum wanita untuk lebih menjunjung 

tinggi pendidikan. 

 

G. Penelitian Yang Relevan 

Tinjauan pustaka merupakan peninjauan kemAbali 

terhadap hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang 

dibahas. Tinjauan pustaka ini berfungsi untuk meninjau kembali 

penelitian-penelitian terdahulu mengenai ―Kiprah perjuangan 

Rahmah el-Yunusiyah terhadap Pendidikan islam bagi 

Perempuan‖. 

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Hamruni, dengan judul 

―Pendidikan Perempuan dalam Pemikiran Rahmah el-

Yunusiyah” pada penelitian ini menjelaskan bagaimana 

pemikiran Rahmah el-yunusiyah mengenai pendidikan 

perempuan. Dalam jurnal ini dijelaskan bagimana pendidikan 
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perempuan menurut Rahmah el-yunusiyah, menjelaskan bahwa 

Rahmah el-yunusiyah sebagai inovator pendidikan, juga memiliki 

kemampuan untuk menciptakan dan mengkomstruksikan model 

yang unik sehingga menjadi model sendiri dalam pendidikan 

modern bagi perempuan. Konsep yang diajarkan oleh Rahmah el-

yunusiyah telah sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan 

perempuan. Konsep tersebut terdiri dari pendidikan agama dan 

formal, pelatihan produktif, moral dan etika berdasarkan islan 

secara ekspilit dan tradisi secara implisit.  

Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah dari aspek 

pembahasan, yang dimana pada penelitian yang penulis lakukan 

menjelaskan bagaimana kiprahRahmah el-yunusiyah terhadap 

pendidikan islam bagi perempuan serta bagaimana relevansi 

pemikiran Rahmah el-Yunusiyah dengan pendidikan perempuan 

saat ini. pada penelitian yang peneliti lakukan lebih keimplikasi 

Rahmah el-yunusiyah terhadap pendidikan islam pada saat itu 

hingga bagaimana hubungan pemikiran Ramah el-yunusiyah 

dengan pendidikan perempuan saat ini.  

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Prilia Ulandari, dengan 

judul jurnal“Perempuan di Sektor Publik dalam Perspektif Islam 

(Pandangan Progresif Rahmah el-Yunusiyah dalam 

Kepemimpinan Sebagai Ulama dan Pelopor Pendidikan 

Muslimah).Penelitian ini menjelaskan mengenai pandangan 

Rahmah el-Yunusiyah yang dapat diimplementasikan menjadi 

perempuan yang setara dengan laki-laki dalam segala akses 

kehidupan diruang domestik maupun publik. Bukan dalam 

rangka melawan laki-laki tetapi dibutuhkan untuk bersama kaum 

laki-laki membangun negara dan bangsa demi terwujudnya cita-

cita, keadilan, kemajuan dan kesejahteraan.  

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu diatas 

dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini, jika penelitian 

diatas membahas mengenai pandangan Rahmah el-Yunusiyah 

dalam segi kepemimpinannya sebagai ulama serta pelopor 

pendidikan muslimah, pada penelitian yang peneliti lakukan 

membahas mengenai kiprah Rahmah el-yunusiyah terhadap 
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pendidikan islam bagi perempuan dengan melihat kondisi yang 

terjadi di era milenial ini dimana perempuan telah diberikan 

kebebasan berbagai hal termasuk kebebasan mendapatkan 

pendidikan yang tinggi.  

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Rohmatun Lukluk 

Isnaini, dengan judul “Ulama Perempuan dan Dedikasinya 

dalam Pendidikan Islam (Telaah Pemikiraan Rahmah el-

Yunusiyah”, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Dalam jurnal ini 

menjelaskan bahwa Rahmah el-Yunusiyah merupakan tokoh 

ulama perempuan nusantara yang telah jelas melakukan 

perjuangan dalam pendidikan perempuan. Menurut penulis 

tersebut dengan menelaah pemikiran pembaruan dapat 

memberikan gambaran bahwa perempuan mampu berkiprah 

dalam ranah publik dan lingkungan sosial tanpa meninggalkan 

tugas pokok sebagai istri maupun seorang ibu. Sosok Rahmah el-

Yunusiyah yang gigih dan kuat menggambarkan representasi 

seorang ulama dan sebagai pemimpin umat dengan kapasitas 

ilmu yang memadai dan mumpuni serta juga mempunyai jiwa 

sosial yang tinggi dan kepedulian pada kaumnya.  

Terdapat Perbedaan antara penelitian terdahulu diatas 

dengan penelitian yang peneliti lakukan.  Penelitian yang peneliti 

lakukan menjelaskan bagaimana perjuangan Rahmah el-

yunusiyah dalam memperjuangkan pendidikan islam bagi 

perempuan pada masa lalu hingga akhirnya perempuan dapat 

mendapatkan pendidikan yang layak yang setara dengan yang 

didapatkan olehh laki-laki.  

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hidayatillah, 

dengan judul “Relevansi Pemikiran Raden Ajeng Kartini dan 

Rahmah el-Yunusiyah tentang Pendidikan Islam bagi Perempuan 

dengan Pendidikan Islam di Indonesia”, IAIN Jember.  Pada 

penelitia ini menjelaskan pendidikan Islam bagi perempuan 

menurut Raden Ajeng Kartini dan Rahmah el-Yunusiyah yakni 

pendidikan aqidah dan pendidikan akhlak. Dalam pendidikan 

akhlak membahas mengenai akhlak kepada Allah SWT, akhlak 

kepada sesama manusia serta akhlak kepada lingkungan. Adapun 
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pemikiran R.A Kartini dengan Rahmah memiliki relevansi 

dengan pendidikan yang terjadi saat ini, yakni menjadikan insal 

kamil sebagai tujuan pendidikan, menggunakan asas kesetaraan 

sebagai konsep dasar pendidika dan menjadikan pendidikan yang 

berkeadilan tanpa diskriminasi yang memiliki relevansi dengan 

pendidikan yang terjadi saat ini.  

Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan 

penelitian saat ini. pada penelitian sebelumnya membahas 

bagaimana keterkaitan antara pemikiran Raden Ajeng Kartini dan 

Rahmah el-Yunusiyah tentang pendidikan perempuan di 

Indonesia. Pada penelitian yang peneliti lakukan saat ini ialah 

membahas bagaimana kiprah Rahmah el-Yunusiyah terhadap 

pendidikan islam bagi perempuan, yang didalamnya menjelaskan 

bagaimana pendidikan perempuan pada saat dahulu hingga 

pendidikan yang didapat perempuan pada saat ini.  

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Asni Furoidah, dengan 

judul “Tokoh Pendidikan Islam Perempuan Rahmah el-

Yunusiyah” Fakultas Tarbiyah IAI Al-falah Assunniyah 

Kencong. Dalam jurnal ini menjelaskan melalui pendidikan 

mampu untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan martabat 

wanita. Secara keseluruhan jurnal ini menjelaskan biografi secara 

umum mengenai Rahmah el-Yunusiyah, mulai dari biografi 

Rahmah el-yunusiyah, pendidikan Rahmah el-Yunusiyah, 

Lembaga pendidikan yang didirikannya serta perkembangannya, 

kurikulum dan sistem pendidikan Dininyah Putri, Tantangan 

yang dihadapi dalam mewujudkan cita-citanya, Perhatian luar 

negeri terhadap pola pendidikan Diniyah Putri, hingga meninggal 

dunianya Rahmah el-Yunusiyah. Dapat disimpulkan bahwa jurnal 

ini hanya menjelaskan secara umum mengenai tokoh Rahmah el-

Yunusiyah.  

Tentu terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan. Pada penelitian ini penulis menjelaskan mengenai 

kiprah Rahmah el-yunsiyah terhadap pendidikan islam bagi 

perempuan. Jadi menjelaskan bagaimana perjuangann Rahmah 

el-yunusiyah akan pentingnya pendidikan khususnya bagi 



 15 

perempuan. Sehingga dapat dilihat dengan penelitian terdahulu 

yang jelas sangat berbeda fokus masalahnya.  

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau 

pendidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk 

menentukan sesuatu. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata 

Research yang berasal dari bahasa inggris. Kata research berasal 

dari dua kata, yakni re yang berarti kembali dan to search yang 

berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Tujuan penelitian 

adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara 

umum, maupun mengubah pendapat-pendapat dengan adanya 

aplikasi baru terhadap pendapat tersebut.
12

 

Adapun metode penelitian adalah strategi umum yang 

dianut dalam pengumpulan data dan analisa data yang perlu guna 

menjawab persoalan yang dihadapi sebagai rencana menjawab 

persoalan yang diselidiki. Adapun menurut Prof. Dr. Sugiyono 

metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan daya 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
13

 

Secara metode, penulisan ―Konsep Pemikiran Rahmah el-

Yunusiyah tentang Pendidikan bagi Perempuan‖ ini akan 

menyajikan perihal jenis penelitian, pendekatan, metode 

pengumpulan data dan penyajian data.  

1. Jenis Penelitian 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah metode studi pustaka kajian tentang 

tokoh, yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek penelitian, melainkan melalui 

beberapa buku, buku yang digunakam dapat berupa buku-

                                                           
12 Sandu siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: 

Literasi Media Publishing, 2015).h.4.  
13 Sugiyono, Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan 

R&D) (Bandung: Alfabeta, 2015).h.3. 
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buku, majalah-majalah, pamvlet, dokumenter serta sumber-

sumber lainnya yang relevan.
14

 

Studi tokoh tafsir sering disebut juga dengan istilah 

penelitian tokoh atau penelitian riwayat hidup individu. 

Studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif 

(qualitative research) yang sering dilakukan untuk 

menyelesaikan studi dalam bentuk skripsi, tesis dan 

disertasi. Hakikat studi tokoh adalah studi kajian secara 

mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide 

atau gagasan orisinal serta konteks sosio-historis yang 

melingkupi sang tokoh yang dikaji.  

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yakni prosedur pemecahan masalah yang 

menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dan 

klasifikasinya bersifat teoritis. Pengolahan data disajikan 

secara rasional dengan menggunakan pola pikir menurut 

hukum-hukum logika.  

2. Data dan Sumber Data  

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek 

dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi.
15

 Adapun 

data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

sumber, yakni : 

a. Sumber Primer 

Data primer ialah data yang berhubungan langsung 

dengan pokok-pokok permasalahan. Sumber data primer 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1) Khairul Jasmi, Perempuan Yang Mendahului Zaman 

(Jakarta :  Republika Penerbit, 2020) 

                                                           
14 S. Nasution, Metode Research : Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 

1996).h.145. 
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2013).h.172. 
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2) M. Anwar Djaelani, 50 Pendakwah Pengubah Sejarah 

(Yogyakarta : Pro-U Media, 2016). 

3) Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung : 

Pustaka setia, 2009).  

b. Sumber Sekunder 

Data sekunder adalah berbagai bahan yang tidak 

langsung berkaitan dengan objek dan tujuan dari penelitian 

ini, bahan tersebut diharapkan dapat melengkapi dan 

memperjelas data primer.
16

 Dengan kata lain sumber data 

adalah sumber data yang tidak langsung.
17

 Adapun data 

sekundernya ialah antara lain :  

1) Muliawan, Ilmu Pendidikan Islam : Studi kasus 

terhadap struktur ilmu, kurikulum, metodologi dan 

kelembagaan pendidikan Islam (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2015) 

2) Romdhoni, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan(Bandung : 

PT. IMTIMA, 2007) 

3) Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta : PT 

Raja Grafindo Persada, 2017) 

4) Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaruan dan 

Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta : PT Raja 

Grafindo, 2005) 

5) Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaruan Pemikiran 

Islam Kasus Sumatera Thawalib (Yogyakarta : Tiara 

Wacana Yogyakarta, 1995) 

6) Sedarmayanti dan Syaiful hidayat, Metodologi 

Penelitian, (Bandung : Penerbit Bandar Maju, 2003) 

7) Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : 

PT RajaGrafindo, 2003) 

                                                           
16 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 

1989).h.53. 
17 Suyadi, Libas Skripsi Dalam 30 Hari (Yogyakarta: DIVA Press, 

2013).h.65. 
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8) Sedarmayanti dan Syaiful hidayat, Metodologi 

Penelitian, (Bandung : Penerbit Bandar Maju, 2003), 

9) Rudy Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam, 

(Yogyakarta : Deepublish, 2018 

10) Bukhari Umar, Hadist Tarbawi, (Jakarta : Amzah, 

2018) 

3. Pengumpulan Data 

Yang digunakan untuk pengumpulan data adalah 

dokumen.dokumen adalah catatan-catatan tertulis yang isinya 

merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang 

atau lembaga untuk kepeluan pengujian suatu peristiwa dan 

berguna sebagai sumber data, bukti, informasi keilmiah yang 

sukar ditemukan. Catatan dapat berupa secarik kertas yang berisi 

tulisan mengenai kenyataan, bukti ataupun informasi, dapat pula 

berupa foto.
18

 

4. Analisis data  

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan 

data yakni dengan cara mencatat, mengutip dan mengedit 

kemudian diproses dalam pengolahan data dengan 

mengelompokkan sesuai bidang pokok bahasan. Setelah diolah 

dan disusun, maka yang dilakukan selanjutnya adalah 

menganalisis data. Ketika menganalisis daya, penulis mengkaji 

objek penelitian yang akan diteliti. Karena dalam penelitian ini 

yang dijadikan objek penelitian adalah teori atau kajian teori, 

sehingga untuk menganalisis data tersebut penulis menggunakan 

metode deskriptif analisis deduktif yang penerapannya adalah 

untuk menganalisa objek penelitian yang kajiannya bersifat 

teoritis.  

Metode deskriptif analisis deduktif adalah menarik suatu 

kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan 

khusus dengan menggunakan penalaran atau resiko (berfikir 

rasional). Sedangkan deskriptif analisis adalah proses dimana 

                                                           
18 Sedarmayanti dan Syaiful hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: 

Penerbit Bandar Maju, 2003).h.86. 
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data-data yang terkumpul diuraikan, ditafsirkan dibandingkan 

persamaan dan perbedaannya dengan fenomena tertentu yang 

diambil dalam bentuk persamaaannya dan kemudian menarik 

kesimpulan.
19

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka 

dibentuklah sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB I  

Pada BAB ini berisi pendahuluan yang didalamnya membahas 

yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, alasan memilih 

judul, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 

tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika 

pembahasan.  

BAB  II 

Pada BAB ini berisi landasan teori yang sesuai dengan tema 

skripsi yang peneliti angkat diantaranya ialah Konsep pendidikan 

islam, Konsep perempuan, Pandangan Islam terhadap perempuan 

serta Pandangan Barat terhadap perempuan. 

BAB III  

Pada bab ini berisikan mengenai riwayat hidup dari tokoh yang 

penulis teliti yakni Rahmah el-Yunusiyah. Pada bab ini 

didalamnya membahasa riwayat hidup Rahmah el-yunusiyah, 

pendidikan Rahmah el-yunusiyah, latar sosial, perjuangan hingga 

pada akhir hayat Rahmah el-Yunusiyah. 

BAB IV 

Pada bab ini merupakan bab inti. Bab ini akan menjelaskan 

mengenai hasil dari penelitian penulis yakni analisa kiprah 

Rahmah el-yunusiyah bagi perempuan dan relevansinya terhadap 

pendidikan perempuan saat ini.  

                                                           
19 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2003).h.15.  
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BAB V 

Pada bab ini merupakan akhir/penutup. Memberikan kesimpulan 

dari hasil penelitian yang telah penulis teliti dan tulis pada bab-

bab sebelumnya. Selain memberikan kesimpulan, peneliti juga 

akan memberikan saran atau masukan yang sesuai dengan judul 

yang peneliti teliti yakni Konsep Pemikiran Rahmah el-

Yunusiyah tentang Pendidikan Bagi Perempuan. 
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BAB  II 

LANDASAN TEORI 

 

A. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan menurut bentuknya dibedakan dalam tiga 

kategori, yakni pendidikan sebagai suatu proses belajar 

mengajar, pendidikan sebagai suatu kajian ilmiah, dan 

pendidikan sebagai lembaga pendidikan.
20

 Pendidikan 

disebut juga sebagai proses belajar mengajar karena 

pendidikan selalu melibatkan seorang guru yang berperan 

sebagai tenaga pendidik dan murid sebagai peserta didiknya. 

Pendidikan disebut juga sebagai suatu karya ilmiah karena 

pendidikan dapat dijadikan salah satu objek kajian ilmiah. 

Objek yang digunakan juga cukup banyak, seperti fakta dan 

kenyataan pendidikan yang terjadi di lapangan, sampai 

telaah filosofi sebagai acuan pengembangan keilmuannya. 

Sedangkan pendidikan sebagai suatu lembaga pendidikan 

karena pada dasarnya penggunaan istilah pendidikan hampir 

selalu tertuju pada suatu lembaga yang disebut sekolah, 

madrasah atau lembaga perguruan lainnya yang 

menyelenggarakan proses belajar mengajar.  

Pendidikan merupakan proses membimbing dari 

kegelapan, kebodohan dan pencerahan pengetahuan. Dalam 

arti luas, pendidikan baik formal maupun non-formal 

meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia 

tentang dirinya sendiri dan tentang dunia tempat mereka 

hidup. 

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan 

tata laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia 

                                                           
20 Muliawan, ILMU PENDIDIKAN ISLAM : Studi Kasus Terhadap Struktur 

Ilmu, Kurikulum, Metodologi Dan Kelembagaan Pendidikan Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2015).h.13. 
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melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara dan 

perbuatan dalam mendidik peserta didik agar menjadi lebih 

baik dari sebelumnya.  

Menurut caranya pendidikan terbagi dalam tiga macam, 

yakni : 

1) Dressur yakni pendidikan berdasarkan paksaan (secara 

terpaksa) 

2) Latihan untuk membentuk kebiasaan 

3) Pendidikan di maksudkan untuk membentuk hati nurani 

yang baik.
21

 

2. Tujuan Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam  menurut beberapa definisi 

pendidikan islam yang dikemukakan oleh para ahli: 

a. Naquib al-attas menyatakan bahwa tujuan pendidikan 

yang penting harus diambil dari pandangan hidup jika 

pandangan hidup itu islam maka tujuannya adalah 

membentuk manusia sempurna menurut Islam.
22

 

b. Abd. Ar-rohman, Abdullah mengungkapkan bahwa 

tujuan pokok pendidikan islam mencakup tujuan 

jasmani, tujuan rohani, dan tujuan mental. Saleh 

abdullah telah mengklasifikasikan tujuan pendidikan 

kedalam tiga bidang, yaitu fisik-materil, ruhani-

spiritual, dan mental-emosional. Ketiga-tiganya harus 

diarahkan menuju pada kesempurnaan tiga tujuan imi 

tentu saja harus tetap dalam satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan.  

c. Abd ar-Rohman an-nahlawi berpendapat bahwa tujuan 

pendidikan islam adalah mengembangkan pikiran 

manusia dan mengatur tinglah laku serta perasaan 

mereka berdasarkan islam yang dalam proses akhirnya 

                                                           
21 Romdhoni, Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan (Bandung: PT. IMTIMA, 

2007).h.20. 
22 Naquib al-attas, Aims and Objectives of Islamic Education (Jeddah: King 

Abdul Aziz Univercity, 1979).h.1 
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bertujuan untuk merealisasikan ketaatan dan 

penghambaan kepada Allah didalam kehidupan 

manusia, baik individu maupun masyarakat. 
23

 

3. Fungsi Pendidikan Islam  

a) Pendidikan Sebagai Pemelihara Dan Penerus Warisan 

Budaya 

Sekelompok ahli dalam teori pendidikan yang 

menekankan perlunya fungsi pendidikan sebagai 

pemelihara warisan budaya, khususnya budaya dalam 

perspektif barat. Kelmpok tersebut menegaskan bahwa 

semua tradisi-tradisi kultural memiliki akar-akar 

pembentukannya. Kontinuitas budaya akan memungkinkan 

jika pendidikan memelihara warisan dengan meneruskan 

kebenaran-kebenaran yang telah dihasilkan pada masa 

lampau kepada generasi baru.  

Pandangan tentang fungsi pendidikan sebagai 

penerus warisan budaya menjadi fungsi utama sekolah. 

Warisan budaya ditentukan oleh tekanan pada tiga point, 

yang masing-masing mempunyai konsekuensi atas apa 

yang dapat diusulkan sebagai kurikulum. 

Pertama, permasalahan ditujukan untuk 

pengembangan intelektual sebagai fungsi dari sekolah. 

Pengembangan intelektual menekankan pada prinsip-

prinsip, kemampuan untuk menggunakan dan menerapkan 

ide-ide yang kompleks, mendayagunakan rangkaian 

pengetahuan yang akurat dan menguasai cara komunikasi 

yang efektif.  

Kedua, tipe pelatihan intelektual ini akan 

memungkinkan dengan memusatkan usaha-usaha 

pendidikan pada skill dan disiplin-disiplin dasar, seperti 

kemahiran dalam membaca, menulis dan berhitung pada 

level terendah dan logika, sejarah, filsafat, matematika dan 

                                                           
23 Abd. arrohman an-nahlawi, Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam (Bandung: 

Diponogoro, 1992).h.162 
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seni pada level tertinggi. Inilah herarki materi-materi yang 

merupakan dasar-dasar pendidikan.  

Ketiga, karakteristik dari pendidikan dasar adalah 

penolakan sepenuhnya atas berbagai aliran-aliran tentang 

fungsi pendidikan. Diantara fungsi pendidikan untuk 

membentuk warga negara yang demokratis untuk nilai-

nilai moral, kemampuan yang berkenaan dengan problem-

problem sosial dan untuk usaha-usaha penyesuaian hidup, 

termasuk pendidikan untuk pekerjaan.  

b)  Pendidikan Sebagai Alat Transportasi Budaya 

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan 

publik. Kemajuan pada aspek pendidikan akan menjadi 

terbatas tanpa adanya kemajuan dalam pengambilan 

kebijakan publik. Pendidikan harus selalu berhungan 

dengan apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan budaya 

saat ini bahkan harus berperan aktif dalam pembentukan 

budaya masa depan.  

Munculnya pandangan tentang fungsi pendidikan 

seperti ini berakar dari ide dan karya-karya nyata John 

Dewey dan para pengikutnya. Yang menjelaskan bahwa 

pendidikan mempunyai fungsi kreatif dalam pembentukan 

individu, dan pada gilirannya pembentukan budaya. Hal ini 

berarti fungsi pendidikan dan persekolahan ada kesatuan 

antara tema psikologis dan sosial.  

c) Pendidikan Sebagai Pengembangan Individu 

Pencabangan dua dari pemikiran filosofis John 

Dewey memberikan aksentuasi pada pengembangan 

individu sebagai fungsi utama pendidikan. Sebagaian 

besar energi dari gerakan pendidikan progresif 

dicurahkan kepada peran kreatif pendidikan dalam 

mayarakat dengan menitikberatkan pada pengembangan 

individu yang kreatif. Pandangan ini memusatkan 

usaha-usaha pendidikan pada pengembangan semua 

kekuatan individual, khususnya pada imajinasinya yang 
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kreatif, bebas, independensi, kemandirian dalam 

meneliti dan kekuatan-kekuatan fisik dan emosinya.
24

 

Fungsi pendidikan menurut kajian literatur cetak 

dan internet menyatakan bahwa fungsi pendidikan nyata 

yg dilakukan lembaga pendidikan yakni:  

a) Mepersiapkan anggota masyarakat untuk mencari 

nafkah. 

b) Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan 

pribadi dan bagi kepentingan masyarakt. 

c) Melestarikan kebudayaan. 

d) Menanamkan keterampilan yg perlu bagi partisipasi 

dalam demokrasi. 

e) Mengurangi pengendalian orangtua,melalui 

pendidikan orang tua,orangtua melimpahkan tugas 

dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada 

sekolahan. 

f) Menyediakan sarana untuk perlengkapan sekolah 

g) Mempertahankan setiap kelas sosial,melauai 

pendidikan sekolah diharapkan dapat 

menyosialisasikan kepada para anak didiknya untuk 

menerima perbedaan dan status yang ada dalam 

masyarakat. 

h) Memperpanjanng masa remaja dengan pendidikan 

sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa 

seseorng karena siswa masih tergantung cara 

ekonomi kepada orang tuanya.
25 

 

 

                                                           
24 Sembodo Ari Widodo, Pendidikan Dalam Perspektif Aliran-Aliran 

Filsafat (Yogyakarta: Idea Press, 2015).h.31. 
25 Amos Neolaka dan grace Amialia A.neolaka, LANDASAN PENDIDIKAN 

Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup (Depok: PT Kharisma Putri 

Utama, 2017).h.17-18. 
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4. Asas-asas Pendidikan 

Menurut Hasan Langgulung, pendidikan mempunyai 

asas-asas tempat ia tegak dalam materi, interaksi, inovasi 

dan cita-citanya. Asas-asas pendidikan adalah sejumlah ilmu 

pendidikan yang secara fungsional sangat dibutuhkan untuk 

membangun konsep pendidikan, termasuk juga dalam 

pelaksanaannya.  

Hasan Langgulung menyebutkan enam bidang ilmu 

yang dibutuhkan oleh pendidikan, yakni ilmu sejarah, ilmu 

sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu psikologi dan 

filsafat.  

a. Ilmu sejarah sebagai asas pendidikan berfungsi 

mempersiapkan si pendidik dengan hasil-hasil 

pengalaman masa lalu, dengan undang-undang dan 

peraturan-peraturannya, batas-batas dan kekurangan-

kekurangannya.  

b. Ilmu sosial sebagai asas pendidikan berfungsi sebagai 

pemberi kerangka budaya dari mana pendidikan 

tersebut bertolak dan bergerak, memindah budaya 

memilih dan mengembangkannya.  

c. Ilmu ekonomi sebagai asas pendidikan berfungsi 

sebagai pemberi perspektif tentang potensi-potensi 

manusia dan keuangan, materi dan persiapan mengatur 

sumber-sumbernya dan bertanggung jawab terhadap 

anggaran belanjanya.  

d. Ilmu politik dan manajemen sebagai asas pendidikan 

berfungsi sebagai pemberi bingkai ideologi dari mana ia 

bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan 

rencana yang telah dibuat. 

e. Ilmu psikologi sebagai asas pendidikan berfungsi 

sebagai pemberi informasi tentang watak para pelajar, 

para guru, cara-cara terbaik dalam praktik, memiliki 

metode dan pendekatan, pencapaian dan penilaian, 

pengukuran dan bimbingan. 
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f. Ilmu filsafat sebagai asas pendidikan berfungsi sebagai 

sarana untuk memilih yang lebih baik, memberi arah 

suatu sistem, mengontrol serta memberi arah terhadap 

semua asas-asas yang lain sebagaimana disebutkan.  

Tegasnya bagian dari ilmu sejarah, ilmu sosial, 

ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu manajemen dan ilmu 

psikologi yang manakah yang dapat digunakan untuk 

dijadikan sebagai asas perumusan dan pelaksanaan 

pendidikan adalah manjadi tugas. Filsafat berfungsi 

sebagai penyeleksi ilmu-ilmu diatas dan menentukan 

bagian dari ilmu yang manakah yang cocok untuk 

digunakan sebagai asas-asas pendidikan.  

5. Komponen - Komponen Pendidikan 

Dalam pelaksanaan pendidikan dibutuhkan 

komponen-komponen pendidikan agar pendidikan dapat 

berjalan dengan lancar. Berikut ini beberapa komponen 

pendidikan, yakni : 

a) Tujuan pengajaran 

Tujuan pengajaran merupakan pedoman atau 

acuan yang diperlakuan memilih strategi 

pembelajaran.Tujuan pengajaran  yang berorientasi 

pada pembentukan sikap tentu tidak akan tercapi jika 

strategin pembelajaran berorientasi pada dimensi 

kognitif.     

b) Guru 

Guru merupakan komponen yang sangat 

penting,karna gurulah yang menciptakan susana 

belajar yang nyaman untuk peserta didik berkativitas 

yaitu belajar. Guru harus mengenal dirinya terlebih 

dahulu untuk mengenal peseta didiknya. Artinya, guru 

harus mengetahui bahwa dirinya jujur,adil penyayang, 

sopan akan menilai peserta didik dengan adil 

memperlakukan peserta didik seperti manusia, pendek 

kata guru memiliki karakter yang baik melalui 
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perkataan dan tindakan.karakter seorang guru menjadi 

penting karna guru harus menjadi contoh teladan bagi 

peserta didiknya, guru sebagai model bagi peserta 

didik, bahkan sesungguhnya guru itu merupakan 

sebuah tayangan film hidup yang tiap hari ditonton 

dan diperbincangkan oleh para peserta didiknya. guru 

menjadi sangat penting untuk mendidik peserta didik 

atau anak didik menuju generasi emas yang 

merupakan bonus demografi. 

c) Peserta didik 

Didalam pelaksaan kegiatan pembelajaran 

para peserta berasal dari latar blakang yang berbeda-

beda,misalnya lingkungan sosial budaya ,tingkat 

ekonomi,tingkat pemdidikan orang tua,dan tingkat 

kecerdasan.makin tinggi kemajemukan masyarakat, 

makintinggiu pula perbedaan yang terdapat didalam 

kelas.peserta didik adalah manusia muda yang perlu 

diperlakukan sebgai manusia oleh gurunya.  

d) Materi pelajaran  

Materi pelajaran dapat merupakan materi 

formal dan materi informal.materi formal adalah 

materi pelajran yang terdapat dalam buku teks 

resmi,yaitu berupa buku paket yang disipkn disekolah 

oleh pemerintah.materi informal bahan bahan 

pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah 

yang bersangkutan.bahan bahan ajar yang bersifat 

informal ini dibutuhkan agar proses pembelajaran 

lebih relevan dan aktual.faktor ini merupakan salah 

masukan yg perlu dipertimbangkan dalam menyusun 

strategi pembelajaran.  

e) Metode pengajaran  

Didalam kegiatan pembelajaran diperlukan 

interaksi edukatif, dan agar edukasi dapat berjalan 

efektif dalam mecapai tujuan maka dibutuhkan 
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metode pengajaran yang tepat. Metode adalah cara 

yang didalam fungsinya merupakan alat untuk 

mencapai tujuan. Jadi, metode pengajaran perlu karna 

ketepatan metode akan memengaruhi bentuk strategi 

pembelajaran. 

f) Media pengajaran  

Media termasuk sarana pendidikan yang 

tersedia karna sangat berpengaruh dalam pemilihan 

strategi pembelajaran.keberhasilan pengajaran tidak 

tergantung pada canggih / modernya media yang 

digunakan,tetapi tergantung pada ketepatan dan 

keefektifan media yang digunakan oleh gurunya. 

g) Faktor administrasi dan finansial 

Faktor administrasi dan finansial tidak dapat 

diabaikan karena menjadi penting dalam berjalan 

lancarnya aktivitas khususnya aktivitas 

pembelajaran.yang termasuk dalam komponen ini 

adalah jadwal pelajaran,kondisi gedung dan ruangan 

belajar,dan hal ini menjadi penting dalam memilih 

strategi pembelajaran. kegiatan pendidikan atau 

kegiatan pembelajaran tidak akan belangsung dengan 

baik bila bangunan tempat pelaksanaan pendidikan 

membahayakan peserta didik, tidak ada ruangan 

belajar, dan juga kekurangan finansial.
26

 

6. Landasan Pendidikan Islam 

Pendidikan islam sebagai suatu usaha untuk 

membentuk manusia harus mempunyai landasan yang 

dimana semua kegiatan dan semua perumusan tujuan 

pendidikan islam itu dihubungkan. Adapun landasan itu 

terdiri dari al-qur‘an dan sunnah nabi Muhammad SAW 

                                                           
26 Amos Neolaka dan grace Amialia A.neolaka.h.17-18. 
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yang dapat dikembangkan dengan ijtihad, al-maslahah al-

mursalah, istihsan, qiyas dan sebagainya.
27

  

a. Al-qur‘an  

Al-qur‘an merupakan sumber pendidikan 

lengkap, baik itu pendidikan kemasyarakatan (sosial), 

moral, maupun spiritual serta material dan alam 

semesta. Al-qur‘an merupan sumber nilai yang 

absolute dan utuh. Eksistensinya tidak akan pernah 

mengalami perubahan. Al-qur‘an sebagai kitab dasar 

utama bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
28

  

Al-qur‘an ialah firman Allah swt. berupa 

wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi 

Muhammad saw. Didalamnya terkandung ajaran 

pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan 

seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang 

terkandung dalam al-qur‘an terdiri dari dua prinsip, 

yaitu yang berhubungan dngan keimanan disebut 

akidah dan yang berhubungan dengan amal disebut 

syari‘ah.  

b. As-sunnah  

As-sunnah ialah perkataan, perbuatan, 

ataupun pengakuan rasul Allah swt. sunnah 

merupakan sumber ajaran kedua sesudah al-qur‘an. 

As-sunnah berisi petunjuk untuk kemaslahatan hidup 

manusia dalam segala aspeknya untuk membina umat 

menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang 

bertakwa.  

c. Ijtihad 

Ijtihad adalah para fuqoha, yaitu berfikir 

dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh 

                                                           
27 Zakiah Derajat, Pendidikan Islam Keluarga Dan Sekolah (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 1995).h.19 
28 A. Khozim afandi, Terj. Pengetahuan Modern Dalam Al-Qur’an 

(Surabaya: Al-ikhlas, 1995).h.8 
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ilmuan syariat islam untuk menetapkan/menentukan 

suatu hukum syariat islam dalam hal-hal yang nyata 

belum ditegaskan hukumya oleh al-qur‘an dan 

sunnah. Sasaran ijtihad ialah segala sesuatu yang 

diperlukan dalam kehidupan yang senantiasa 

berkembang. Ijtihad bidang pendidikan sejalan dengan 

perkembangan zaman yang semakin maju, terasa 

semakin urgent dan mendesak, tidak saja dibidang 

materi melainkan juga dibidang sistem dalam arti 

yang luas.  

 

B. KONSEP PEREMPUAN 

1. Pengertian Perempuan 

Pengertian perempuan tentu tidak lepas dari persoalan 

fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik didasarkan pada 

struktur bilogis komposisi dan perkembangan unsur-unsur 

kimia tubuh. Sedangkan dari sudut psikis didasarkan pada 

persifatan, maskulinitas atau feminisitas. Perempuan dalam 

konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang 

melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan 

perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu 

jenis kelamin yang ditandai dengan alat reproduksi berupa 

rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat 

hasil, melahirkan serta menyusui.  

Dalam Ensiklopedia Islam, perempuan berasal dari 

bahasa arab al-Mar’ah jamaknya an-nisa sama dengan 

wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa dengan lawaan 

jenis pria. Menurut  Nasaruddin Umar juga mengatakan 

bahwa kata an-nisa berarti gender perempuan, sepadan 

dengan bahasa arab al-rijal yang berarti gender laki-laki. 

Padanannya dalam  bahasa Inggis adalah woman/women 

lawan dari kata man.  
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2. Pandangan Islam Terhadap Perempuan 

Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah 

SWT untuk hamba-Nya dengan perantaraan Nabi 

Muhammad SAW., yang berisi petunjuk dan pelajaran untuk 

pegangan hidup agar berbahagia dunia-akhirat. Agama islam 

tidak menghinakan kaum wanita, tidak pula memanjakan 

dan tidak pula mempersamakan antara pria dan wanita 

(emansipasi yang kabur), tetapi agama Islam menghormati 

kaum wanita dan mengangkat kepada derajat yang tinggi 

yang termaktub dalam firman Allah SWT yang berbunyi : 

 

Qs. Al-Imran ayat 195  

 

 

 

 

 

 

 

Artinya : 

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya 

(dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan 

amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki 

atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari 

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 Ku-hapuskan 

kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan 

mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di 
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bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-

Nya pahala yang baik".(Qs. Ali-imran : 195)
29

 

 

Qs. An-Nisa ayat 124 

 

 

 

 

Artinya : 

“Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki atau 

perempuan, sedangkan ia orang yang beriman maka mereka 

akan masuk kedalam surga dan tidaklah mereka teraniaya 

sedikit juga”.(Qs. an-nisa : 124)
30

  

 

Hadist Nabi SAW.  

ثَىَا َحْيَىةُ َوَذَكَر آَخَر أَْوبَ أَوَا  ثَىَا أَبِي قَاَل َحدَّ ِ ْبِه يَِزيَد قَاَل َحدَّ ُد ْبُه َعْبِد َّللاَّ  أَْخبََروَا ُمَحمَّ

ِ ْبِه  ُث َعْه َعْبِد َّللاَّ ْحَمِه اْلُحبُلِيَّ يَُحدِّ ُشَرْحبِيُل ْبُه َشِريٍك أَوَّهُ َسِمَع أَبَا َعْبِد الرَّ

ْويَا ُكلََّها َمتَاٌع  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل إِنَّ الدُّ ِ َصلَّى َّللاَّ َعْمِرو ْبهِ  اْلَعاِص أَنَّ َرُسىَل َّللاَّ

الَِحت ْويَا اْلَمْرأَةُ الصَّ  َوَخْيُر َمتَاِع الدُّ

Artinya :  

Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah 

bin Yazid, ia berkata; telah menceritakan kepada 

kami ayahku ia berkata; telah menceritakan kepada 

kami Haiwah dan ia menyebutkan yang lain, telah 

memberitakan kepada kami Syurahbil bin Syarik bahwa ia 

pernah mendengar Abu Abdur Rahman Al Hubuli menceritakan 

dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash bahwa Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya dunia 

                                                           
29 Al-Qur’an, 3:195, n.d. 
30 Al-Qur’an, 4 : 124, n.d. 
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seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia 

adalah wanita Shalihah." (H.R. Muslim).
31

 

 

 Berdasarkan firman Allah SWT dan hadist Nabi 

SAW. Jelaslah bahwa betapa tinggi derajat perempuan 

dalam pandangan Islam, sehingga tidak ada perbedaan 

antara wanita dan pria dalam melakukan tugas sucinya, 

mereka akan sama-sama mendapat pahala di sisi Allah SWT 

di kemudian hari.  

 Dalam hadist Nabi, perempuan diumpamakan seperti 

perhiasan yang sebaik-baiknya, yang nilainya sangat 

berharga lebih berharga dari perhiasan dunia yang berbentuk 

benda dan itulah dia wanita yang sholehah. Kemudian 

dijelaskan pula dalam hadist bahwa perempuan adalah 

pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan karena itu 

barang siapa yang memuliakan wanita, tandanya ia orang 

yang mulia dan barangsiapa yang menghinakan wanita, 

tandanya orang itulah yang hina-dina.  

Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian dan 

ketinggian martabat perempuan, maka agama Islam 

memberikan ketentuan-ketentuan (hukum-hukum) dalam 

kehidupan sehari-hari untuk dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. Ketentuan tersebut tidaklah mempersulit ruang 

gerak wanita, namun untuk menjaga segala sesuatu yang 

akan menimbulkan yang tidak baik.  

3. Pandangan Barat Terhadap Perempuan  

Sejarah mencatatat bahwa pada zaman dahulu dunia 

telah mengenal adanya dua peradaban besar yakni Yunani 

dan Romawi dengan dua agama besar yakni Yahudi dan 

Nasrani. Sungguh keadaan perempuan pada saat ini sebelum 

datangnya Islam sangatlah rendah dan hina. Perempuan 

dianggap sebagai sumber dari segala malapetaka dan 

bencana dunia.  

                                                           
31 Hadits Sunan An-Nasa‘i No. 3180 - Kitab Penikahan, No Title, n.d. 
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Dalam peradaban Yunani, perempuan sangat 

dilecehkan dan dihinakan. Bagi kaum perempuan elit 

mereka hanya hidup disebatas lingungan istana, sedangkan 

untuk kaum bawahan mereka dianggap sama rendahnya 

dengan barang dagangan yang bisa diperjualbelikan dipasar. 

Perempuan boleh dirampas haknya sehingga tidak diakui 

hak-hak sipilnya seperti padangan mereka mengenai 

perempuan tidak perlu mendapatkan warisan dan tidak 

mempunyai hak untuk menggunakan hartanya sendiri. 

Seorang perempuan jika suaminya telah meninggal maka ia 

bisa diwarisi oleh ayah dari suaminya atau anggota keluarga 

laki-laki yang tertua dan tidak ada hak milik baginya 

terhadap dirinya sendiri maupun harta yang ia miliki.  

Dalam peradaban Romawi, perempuan berada dalam 

kekuasaan ayahnya. Dan jika sudah menikah maka 

kekuasaan atas hak kepemilikannya jatuh ke tangan 

suaminya secara mutlak dan kondisi seperti ini berlangsung 

hingga abad ke-6 Masehi.  

Ajaran agama Yahudi menganggap perempuan seperti 

barang warisan yang dapat diwariskan kepada keluarganya 

jika suaminya telah meninggal. Agama ini menempatkan 

martabat perempuan sebagai pelayan (budak) sehingga 

ayahnya berhak untuk menjualnya. Dan juga perempuan 

tidak berhak mewarisi harta ayahnya kecuali jika ayahnya 

tidak mempunyai anak laki-laki.  

Ajaran agama Nasrani memiliki kesamaan dengan 

ajaran Yahudi dalam mempatkan kaum perempuan 

dilingkungan masyarakat. Bahkan lebih kejam lagi, yang 

dimana perempuan sebagai pangkal dari segala kejahatan, 

kesalahan dosa, hal tersebut bersumber dari pengetahuan 

ajaran tersebut mengenai sejarah diusirnya nabi Adam a.s 

dari syurga.
32

 Ajaran ini mengatakan bahwa perempuan 

                                                           
32 Budhy Munawar ar-Rachman, Ensiklopedia Nurcholis Madjid : 

Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban (Jakarta: Mizan,cet.1, 2006).h.2380. 
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hanyalah pemuas nafsu laki-laki, namun jika mereka sedang 

haid, mereka dianggap sebagai najis yang harus dijauhi.  

Begitupun dengan bangsa-bangsa lain seperti India, 

China bahkan bangsa Arab pada masa Jahiliyah, semuanya 

menempatkan posisi kaum perempuan dalam posisi yang 

teramat rendah dan hina. Sebagaimana dijelaskan bahwa 

orang Arab merasa malu jika istrinya melahirkan anak 

perempuan karena dianggap sebagai suatu aib terbesar bagi 

keluarga. Oleh karena itu bayi perempuan yang baru lahir 

harus dikuburkan hidup-hidup. Sebagaimana firman Allah 

SWT yang berbunyi : 

 

 

 

 

 

Artinya : 

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan 

(kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) 

mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya 

dari orang banyak , disebabkan buruknya berita yang 

disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya 

dengan menanggung kehinaan atau akan menguburkannya 

kedalam tanah (hidup-hidup)?, ketahuilah alangkah buruknya 

yang mereka tetapkan itu. (Qs. An-nahl :58-59)
33

 

  

Perlakuan buruk orang Jahiliyah terhadap kaum 

perempuan ialah dijadikannya budak-budak (pembantu) 

perempuan mereka untuk melacur dan mereka mendapat 

keuntungan dari pelacuran tersebut. Meskipun tidak dapat 

dipungkiri bahwa sesungguhnya sejarah perbudakan sama 
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tuanya dengan riwayat manusia yang jejak muncul dan dapat 

kita ketahui disetiap zaman dan hidup dalam masyarakat dan 

bangsa biadab. Perbudakan ini akan terus berkembang 

hingga muncul dan digantikan dengan peradaban material 

yang maju.  

Melihat bagaimana perlakuan kaum-kaum pada masa 

itu terhadap perempuan, kemudian muncullah paham-paham 

feminisme untuk mengangkat kembali hak dan martabat 

kaum perempuan. Paham feminisme Barat bermula dari 

aktifitas perempuan Barat yang merasa tertindas dari 

ideologi gereja, tidak bisa dipungkiri bahwa ajaran gereja 

pada abad ke-17 dan 18 tidak memberi tempat yang adil 

terhadap perempuan bahkan berlaku kejam. Keyakinan 

tersebut tentu membuat cara pandang manusia Barat 

mengenai perempuan, pada abad pertengahan perempuan 

eropa tidak memiliki hak kekayaan, hak belajar dan hak 

turut serta dalam partisipasi politik. Bahkan di Jerman 

seorang suami boleh menjual istrinya, ketika itu perempuan 

benar-benar dinista bagaikan barang, seorang ibu dillarang 

mendidik anaknya tanpa izin dari suaminya.  

Gerakan pembebasan pada enlightenment menjadi 

momentum penting bagi kaum perempuanm, sekitar abad 

ke-17 gerakan pembebasan bernama feminisme 

mendapatkan dukungan secara luas, dengan munculnya 

tokoh-tokoh perempuan yang menentang otoritas agama dan 

tradisi kuno patriarki. Marry wollstonecraft merupakai 

perempuan barat yang paling terdepan melawan 

misoginisme yang kemudian diikuti oleh perempuan liberal 

lainnya seperti Hellence Brion dari Perancis, Clara Zektin 

dari Jerman, Anna kuliscioff dari Italia.
34 

   

 

                                                           
34 Arif Syamsuddin, Orientalis Dan Diabolisme Pemikiran (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2008).h.106. 
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C. PENDIDIKAN DAN PEREMPUAN 

Manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena 

pada dasarnya manusia adalah makhluk homo educandum dan 

homo educandas yang maksudnya manusia pada hakikatnya 

merupakan makhluk yang dapat dididik serta dapat mendidik. 

Dalam sejarahnya pendidikan ada sejak manusia ada, maka 

pendidikan bagi perempuan tentu telah ada sejak zaman pra 

sejarah, namun bedanya pendidikan untuk perempuan zaman 

dulu hanya dipersiapkan untuk tampil disektor domestik (didalam 

rumah saja).  

Pada zaman dahulu perempuan sama sekali tidak 

mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, perempuan 

hanya berada didalam rumah dan tidak mempunyai andil dalam 

kehidupan bermasyarakat, dipaksa kawin dan ditindak jika 

ditolak, diwarisi dan tidak mewarisi, dikuasi tidak pernah 

menguasai. Penempatan perempuan dalam posisi yang rendah 

tidak hanya meliputi kawasan pemikiran,namun juga pada 

kawasan sikap dan perilaku dalam realita dikehidupan.
35

 

Khusnul Khatimah mengungkapkan bahwa perempuan 

yang baik bukanlah yang penurut dan tunduk membabi buta pada 

egoisme kaum laki-laki, melainkan perempuan selain sholehah, 

lembut budi pekerti juga mempunyai nilai tawar pencerahan 

terhadap keluarga dan masyarakat. Perempuan bukan orang yang 

mudah ditindas, lebih dari itu perempuan menjadi penyangga 

yang mampu memberikan warna perubahan dan pencerahan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kearah bangsa yang 

kuat dan bermartabat.
36

 

Menurut Abbas Karafat sebagaimana dikutip oleh 

Nashruddin Baidan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW 

memerintahkan supaya memperhatikan pendidikan perempuan, 

sebagaimana penjelasannya:―Ibu bagaikan sekolah, bila anda 

                                                           
35 Rama Yulis, Pendidikan Islam Dalam Tinjauan Historis (Padang: The 

Zaki Pers, 2009).h.401. 
36 Asnawan, CAKRAWALA PENDIDIKAN ISLAM (Suatu Pendekatan 

Emansipatoris Modern) (Yogyakarta: Absolute Media, 2012).h.72. 



 39 

mempersiapkannya secara baik, berarti anda telah 

mempersiapkan generasi bangsa dengan integritas kepribadian 

yang baik‖. Dengan demikian, Islam sangat menginginkan laki-

laki dan perempuan memperoleh pendidikan yang layak agar 

memiliki pengetahuan yang seimbang sehingga mereka dapat 

berjalan seiring dalam berbagai aspek kehidupan. 

Mengapa pendidikan untuk perempuan penting? Karena 

perempuan adalah manusia yang berhak mendapatkan 

pendidikan. Melalui pendidikan, akan dapat mengembangkan 

segenap potensi diri agar dapat meraih hidup yang lebih baik lagi.  

Apalagi perempuan ialah orang yang sejak dini mendidik anak  

yang lahir dari rahimnya.  

Peran Pendidikan Perempuan dalam Keluarga 

Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW memerintahkan 

manusia tanpa memandang perbedaan jenis kelamin 

(perempuan dan laki-laki) untuk menjadi manusia terdidik 

yakni melalui pecarian ilmu pengettahuan walau sampai ke 

negeri Cina. Dalam hadist lain Rasulullah bersabda yang 

berbunyi : 

 

 

 Artinya : “Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat” 

 

Dalam hadist diatas telah memberikan pengajaran 

bahwa transformasi ilmu pengetahuan telah dimulai sejak 

manusia berada dalam kandungan seorang ibu sampai dia 

lahir. Dalam hal ini peran keluarga terutama perempuan 

sebagai ibu tidak dapat dipandang sebelah mata. Seperti 

perkataan bijak pernah mengungkapkan tentang eksistensi 

dan kekuatan kaum perempuan yang berbunyi : ―wanita 

dengan tangan kirinya mengayun buaian dan ditangan 

kanannya mengguncang dunia‖. Artinya peran perempuan 

dalam rumah tangga dan pendidikan tidak hanya sekedar 

melahirkan dan membesarkan anak-anak, tetapi anak-anak 



 40 

dalam buaiannya akan dipersiapkan menjadi manusia yang 

memiliki kekuasaan untuk menata, bahkan mengubah 

bangsa dan kehidupan dunia. 

Seorang penyair terkenal bernama Ahmad Syauki 

mengatakan : ―Ibu ibarat Madrasah, jika engkau persiapkan 

maka sebenarnya anda sedang mempersiapkan bangsa yang 

besar‖. Pendidikan dalam rumah tangga yang dimotori oleh 

perempuan bukan pekerjaan sampingan atau sebagai 

pelengkap dari kegiatan-kegiatan yang lain, tetapi peran dan 

didikan yang diberikan  harus dilakukan dengan sebaik 

mungkin. Tanpa seorang perempuan, laki-laki tidak akan 

mampu berbuat banyak untuk mendidik dan membentuk 

kepribadian seorang anaknya.
37 

 

D. Dampak Pendidikan bagi Perempuan 

Pemberian pendidikan yang layak bagi perempuan 

mendatangkan dampak bagi kaum perempuan dan juga bagi 

keseluruhan kehidupan keluarganya karena perempuan terdidik 

memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memahami 

persoalan kehidupan secara mendalam dan menjadi cerdas secara 

kognitif maupun emosional dalam menyikapi berbagai tantangan 

kehidupan.  

Margaret mengidentifikasi pengaruh pendidikan pada 

perempuan diantaranya adalah : 

1. Pendidikan mampu memberdayakan perempuan secara utuh. 

Pemberdayaan perempuan akan meningkatkan kecerdasan, 

sikap maupun keterampilan.  

2. Pendidikan perempuan secara makro akan meningkatkan 

perekonomian keluarga dan secara mikro akan 

meningkatkan perekonomian negara.  

3. Meningkatkan kualitas kehidupan. Perempuan dengan 

pendidikan akan memiliki kualitas kehidupan yang jauh 
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lebih baik dibanding perempuan yang tidak mengenyam 

pendidikan.  

4. Pemberian pendidikan kepada perempuan dapat mengurangi 

tingkat kemiskinan. Hal tersebut karena semakin tinggi 

jumlah perempuan terdidik maka akan semakin meningkat 

kualitas kehidupannya karena memiliki kemampuan 

mengakses pekerjaan yang baik sehingga mampu 

mengurangi tingkat kemiskinan.
38
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