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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, 

maka hal ini secara singkat akan diuraikan terlebih dahulu tentang 

pengertian kata-kata penting dalam judul : “PEMAKNAAN 

AYAT-AYAT PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF 

FEMINISME”. 

Pemaknaan atau makna, dalam KBBI adalah maksud 

pembicara atau penulis, pengertian yang diberikan kepada suatu 

bentuk kebahasaan.
1
  

Ayat-ayat pernikahan  adalah kalimat-kalimat yang 

membentuk Al-Qur‟an dengan urutan-urutan tertentu dipisahkan 

antara yang satu dengan yang lainnya dan akan membentuk surah-

surah Al-Qur‟an. Kata ayat secara leksikal berarti tanda-tanda,
2
 

sesuatu yang terang dan jelas.
3
 Adapun ayat-ayat pernikahan yaitu 

suatu kalimat Al-Qur‟an yang didalamnya tentang salah satu 

ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam dan menjadi sunag 

Rasulullah SAW. 

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah 

yang terjadi, sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat 

suatu fenomena, atau dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam 

menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun 

tulisan.  

Feminisme, istilah feminisme secara etimologis berasal dari 

bahasa latin femmina yang berarti perempuan. Kata tersebut 

diadopsi dan digunakan oleh berbagai bahasa di dunia. Feminisme 

adalah sebuah kata yang sebenarnya tidak mempunyai arti pasti 

yang dapat diformulasikan sebagai definisi karena setiap gerakan 

feminisme memiliki kepentingan masing-masing yang ingin 

diperjuangkan. namun jika dilihat secara umum, feminisme adalah 

                                                             
1
 KBBI Daring (online), tersedia di http://kemdikbud.go.id 

2
Al-Burhan fi Ulumul Quran, (Kairo: al kutub al Arabiyah, 1985)  

jld. 1, h. 363. 
3
 Raghib Isfahani, Mu‟jam Mufradat Alfazh al-Quran, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1998), h. 34. 
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 2 

gerakan wanita yang menurut persamaan tak sepenuhnya antara 

kaum wanita dan pria.
4
 

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat dimengerti 

bahwa maksud judul penelitian PEMAKNAAN AYAT-AYAT 

PERNIKAHAN DALAM AL-QUR‟AN PERSPEKTIF 

FEMINISME adalah mengungkap pemikiran feminisme tentang 

pemaknaan ayat-ayat pernikahan. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Al-Qur‟an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam 

menata kehidupannya, agar mereka memperoleh kebahagiaan lahir 

dan batin di dunia dan di akhirat kelak. Konsep-konsep yang 

ditawarkan Al-Qur‟an diyakini selalu relevan dengan problema 

yang dihadapi manusia, karena Al-Qur‟an turun untuk berdialog 

dengan setiap umat yang ditemuinya, sekaligus menawarkan 

pemecahan masalah terhadap  problema tersebut kapan dan 

dimanapun mereka berada.
5
 

Sebagai pedoman hidup manusia, pembicaraan Al-Qur‟an 

terhadap suatu masalah sangat unik, tidak tersusun secara 

sistematis seperti halnya buku-buku ilmu pengetahuan yang ditulis 

manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa Al-Qur‟an itu adalah 

sebuah kitab yang tidak sistematis bila dilihat dari segi metodologi 

ilmiah. Disamping itu, Al-Qur‟an juga sangat jarang menyajikan 

suatu masalah secara rinci dan detail. Pembicaraan Al-Qur‟an 

terhadap suatu masalah pada umumnya bersifat global, parsial dan 

sering kali menampilkan masalah dalam prinsip pokok-pokoknya 

saja.
6
 Keadaan demikian, sama sekali tidak mengurangi nilai Al-

Qur‟an. Sebaliknya justru, disanalah terletak keunikan Al-Qur‟an 

yang tidak di miliki oleh kitab-kitab lainnya, bahkan Al-Qur‟an 

                                                             
4
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 241. 
5
Muhammad Ghalib, Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya, 

(Jakarta: Paramadina, 1998),  Cet. 1, h. 1 
6
Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr dalam al-Qur‟an. Suatu Kajian 

Teologi dalam Pendekatan Tafsir Tematik, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 

5 
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menjadi objek kajian yang tidak pernah kering oleh para 

cendikiawan baik muslim maupun non muslim, sehingga ia tetap 

akurat sejak diturunkannya empat belas abad yang lalu.
7
 

Banyaknya ayat-ayat global bukanlah melemahkan peran 

Al-Qur‟an sebagai sumber utama hukum Islam, akan tetapi 

menjadikannya bersifat universal. Keadaan ini menempatkan 

hukum Islam sebagai aturan yang bersifat takkamul (sempurna) 

dalam artian dapat menempatkan diri dan mencakup segenap 

kehidupan. Dalam upaya memusatkan pemikiran dan analisis untuk 

menetapkan sekaligus ketentuan hukum yang dikandung dalam Al-

Qur‟an itulah diperlukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur‟an, 

terutama ayat-ayat tentang pernikahan. 

Pernikahan merupakan merupakan sebuah ikatan yang sangat 

diidam-idamkan oleh setiap manusia dalam hidupnya, terlebih lagi 

oleh kedua sejoli yang telah merasakan keindahan rasa cinta yang 

sudah mulai tertarik kepada lawan jenis rasa saling tertarik kepada 

lawan jenis sekarang tidak memandang seberapa banyak umur atau 

memandang seberapa tinggi pendidikan suatu orang. Anak-anak 

SD,SMP,SMA sekarang sudah mengenal rasa saling tertarik 

kepada lawan jenis, apalagi kepada mahasiswa dimana secara umur 

memang sudah memiliki kematangan untuk memilih dan 

menentukan pasangan hidup. Seperti halnya mahasiswa dimana 

pada usianya rasa saling tertarik kepada lawan jenis sudah tidak 

bisa terhindarkan lagi dan mempunyai keinginan untuk memiliki 

pasangan seumur hidupnya dalam sebuah ikatan pernikahan.
8
 Rasa 

nyaman kepada keluarga pasanganya pun menjadi penguat bagi 

mahasiswa yang sudah menjalin hubungan dengan 

pasanganya.Pernikahan bukan hanya masalah sosial kemanusiaan 

belaka, tapi pernikahan juga merupakan ibadah, dimana 

konsekuensinya juga panjang sampai ke akhirat. Dalam islam, 

                                                             
7
Ibid., h. 156.   

8
 Abdul Aziz al-Fauzan, Fikih Sosial: Tuntutan & Etika Hidup 

Bermasyarakat), (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 134 
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seorang pemimpin keluarga (suami/istri) bertanggung jawab 

terhadap diri, pasangan dan juga keturunannya.
9
 

Islam sangat membuka jalan agar manusia tidak mempersulit 

diri karena sesungguhnya Allah swt tidak suka dengan manusia 

yang mempersulit diri, dan Allah memberikan kesempatan bagi 

manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena 

Allah swt. Islam sangat bijaksana dan sempurna dalam 

membicarakan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu 

aspekpun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni 

mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan 

dengan khalik-Nya dan mengatur juga hubungan dengan 

semuanya. Firman Allah swt dalam QS Al-Rum/30:21 :  

 

َها َوَجَعَل  َوِمْن َآيَاتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ
ُرونَ  َنُكْم َمَودًَّة َورَْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَيَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ  بَ ي ْ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu 

sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram 

kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berfikir”.  
Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan 

bagi suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga 

yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, 

penuh cinta serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. 

Keluarga yang bahagia akan terwujud apabila dari pasangan 

suami istri sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh agama, 

menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling 

menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling 

bekerja sama, serta menjaga komunikasi. 

                                                             
9
Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara 

Negara, Agama dan Perempuan, (Yogyakarta: Deepublish, 2016). Ed. I, Cet. 

I, h. 65 
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Mewujudkan rumah tangga yang harmonis bukanlah 

pekerjaan yang mudah dan cepat. Dinamika perasaan, hati, 

pikiran, relasi, dan interaksi yang berlangsung dari hai ke hari, 

bulan dan tahun dalam rumah tangga tak selamanya berjalan 

harmonis, adakalanya antara suami dan istri memiliki perbedaan 

pendapat, keinganan, perasaan, pikiran dan lainnya sehingga 

terkadang menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga 

mereka yang berkeluarga.
10

 

Islam menentang perbedaan hak antara laki-laki dan 

perempuan dalam tata kehidupan masyarakat. Konsep Islam 

memberikan tugas, peran, dan tanggung jawab perempuan dan 

laki-laki, baik dalam keluarga maupun di masyarakat (ruang 

publik) didasarkan pada wahyu Allah dan tidak semuanya 

merupakan produk budaya. Peran bukan ditentukan oleh 

budaya, melainkan wahyu Allah yang telah dicontohkan oleh 

Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukan bahwa Islam adalah 

agama wahyu yang ajaran-ajarannya ditentukan tidak 

berdasarkan konsensus sosial atau budaya masyarakat tertentu 

tetapi berdasarkan wahyu Allah.
11

 Al-Qur‟an telah menjelaskan 

bahwa dalam kehidupan sosial laki-laki dan wanita mempunyai 

peran dan tugas masing-masing.
12

 

Sebagai contoh, dalam Islam, laki-laki diamanahi sebagai 

pemimpin dan kepala keluarga serta berkewajiban mencari 

nafkah keluarga. Hal ini ditentukan berdasarkan wahyu Allah. 

Perempuan yang bekerja tidak dilrang dalam Islam, dengan 

syarat, memperoleh izin dari suami. Kedudukan laki-laki dan 

perempuan dalam hal ini memang tidak sama. Tetapi dimata 

Allah keduanya adalah setara. Jika mereka menjalankan 

kewajiban secara baik, maka mereka memperoleh pahala, dan 

jika sebaliknya, baginya adalah dosa. Sebagian besar para 

ulama berpendapat bahwa kepemimpinan hanya terbatas untuk 

                                                             
10

Syahrul Mustofa, Hukum Perkawinan,(Surabaya: Guepedia 

Publisher, 2019 ) h. 67. 
11

Adian Husaini, RUU Kesetaraan Gender Perspektif Islam, 

Islamia: Jurnal Pemikiran Islam Republika, Kamis, 22 Maret 2012,  h. 23. 
12

Baharuddin Lopa, Al-Qur‟an Dan Hak Asasi Manusia, 

(Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 75. 
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kaum laki-laki. Sebagian para ulama menggunakan Q.S An-

Nisa ayat 34 : 

اُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَُّو بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوِبَما أَنْ َفُقوا  الرَِّجاُل قَ وَّ
ِتي َتَخاُفوَن  ِمْن َأْمَواِلِهْم َفالصَّاِلَحاُت َقانَِتاٌت َحاِفظَاٌت ِلْلغَْيِب ِبَما َحِفَظ اللَُّو َوالَّلَّ

ُغوا  ُنُشوَزُىنَّ َفِعُظوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ  ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُىنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفََّل تَ ب ْ
 َعَلْيِهنَّ َسِبيًَّل ِإنَّ اللََّو َكاَن َعِليِّا َكِبيًرا

Artinya:Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) 

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) 

atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka 

(laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka 

perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang 

taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) 

tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). 

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan 

nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, 

tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan 

(kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka 

menaatimu, janganlah kamumencari-cari alasan untuk 

menyusahkannya. Sungguh Allah Mahatinggi, Mahabesar.  

Al-Qur‟an sesungguhnya telah menjelaskan konsep 

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Adapun yang telah 

disyari‟atkannya dalam dua hal. Pertama, dalam pengertian 

yang umum, terkait kedudukan laki-laki dan perempuan yang 

sama. Kedua, sesungguhnya laki-laki memiliki kewajiban 

terhadap sosial, ekonomi, maupun politik.
13

 Al-Qur‟an sangat 

bijaksana dengan menyebutkan bahwa hubungan suami istri 

harus dibangun dengan cara mu‟asyarah bi al-ma‟ruf. Suami 

yang baik adalah suami yang dapat menyenangkan, menjaga, 

                                                             
13

 Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum 

Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan,” Analisis: 

Jurnal Studi Keislaman 15, no.n1 (2015) h.63-80  
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melindungi dan membantu isterinya, serta suami harus sabar 

atas kekurangan istrinya. 

Beda halnya dengan persepsi para feminis yang 

menganggap perbedaan merupakan diskriminatif. Melalui 

program “women studies” gerakan feminis mulanya hanyalah 

gerakan sekelompok aktivis perempuan barat yang pada 

akhirnya menjadi gelombang akademik di Universitas-

universitas, termasuk dalam hal ini negara-negara Islam. Ketika 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merestui gerakan 

perempuan tersebut dengan dikeluarkannya CEDAW 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Againts Women). Negara dan lembaga serta organisasi di dunia 

terus memberikan dukungannya kepada gerakan-gerakan 

perempuan tersebut, walaupun menurut Khan dukungan 

tersebut memiliki efek negatif bagi gerakan perempuan 

tersebut.
14

 

Para feminisme seringkali memaknai ayat-ayat Al-Qur‟an 

sesuai kepentingannya, berdasarkan logika dan hawa nafsu, 

maka hal ini akan berdampak buruk yaitu menimbulkan tafsir 

yang relativ. seorang muslim akan selektif dalam mempelajari 

dan memahami kitab suci Al-Qur‟an sebagaimana para ulama 

terdahulu, sesuai dengan pemahaman salafu as-shalih, inilah 

yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya dalam 

memahami kitab suci Al-Qur‟an, sehingga jelaslah mana yang 

halal dan mana yang haram, mana yang berpotensi 

membuahkan pahala dan yang berpotensi mengakibatkan 

dosa.
15

 

Al-Qur‟an adalah petunjuk bagi orang-orang yang 

bertakwa. Artinya segala gerak kehidupan manusia di dunia 

telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur‟an. Petunjuk inilah 

                                                             
14

Dinar Dewi Kania, Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam 

Timbangan Worldview Islam, Makalah disampaikan pada Training For 

Trainers Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam, AQL 

Islamic Center, 27 Januari 2014 
15

 Mubrakfuri, Shafiyyurrahman, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, cet. IV, 

jilid. 1 (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2015) 
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yang menjadi pedoman manusia yang bertakwa. Manusia diberi 

kebebasan untuk memilih tindakannya. Kebebasan itu dibatasi 

oleh tanggung jawab manusia itu sendiri sesuai petunjuk Al-

Qur‟an dalam memanfaatkan kebebasan tersebut.
16

 

 

C. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi 

kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana 

data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan 

dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkan 

kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan 

dipecahkan. Penelitian ini akan difokuskan pada Pemaknaan 

Ayat-Ayat Pernikahan Dalam Perspektif Feminisme 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat penulis rumuskan 

masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana penafsiran ayat pernikahan menurut kaum 

feminisme ? 

2. Bagaimana latar belakang pemikiran kaum feminisme 

terhadap ayat pernikahan? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pernafsiran ayat pernikahan menurut 

kaum feminsime 

2. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang kaum 

feminisme terhadap ayat-ayat pernikahan. 

 

F. Signifikansi Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penulis skripsi ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan pemahaman kita terkait isu dan 

                                                             
16

Baharuddin Lopa, Al-Qur‟an Dan Hak Asasi Manusia 

(Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa) h. 19 
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tema-tema dalam Al-Qur‟an khususnya dalam ilmu tafsir serta 

menumbuhkan minat kita untuk terus mengkaji ayat-ayat Al-

Qur‟an dan Hadits terutama teks-teks yang membahas 

pernikahan. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan tentang kesaksian perempuan terutama dalam 

ranah penafsiran. 

2. Sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana Agama 

pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. 

 

G. Metode Penelitian  

Metode merupakan aspek penting dalam melakukan 

penelitian, pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Bila dilihat dari jenispenelitian, penelitian ini 

termasuk penelitian kepustakaan (Library Research). Yang 

dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang 

menitik beratkan kepada literatur dengan cara menganalisa 

muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan 

penelitian baik dari sumber data primer maupun sumber 

data sekunder.
17

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu menganalisis satu 

persatu hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 

Pada penelitian kualitatif, metode yang sering digunakan adalah 

pengamatan, wawancara, serta pemanfaatan dokumen.
18

 

 

                                                             
17

Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 

1994) h. 3. 
18

 Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif(cet. 38) (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2018), h. 5. 
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2. Sumber Data  

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai 

segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
19

 Adapun 

sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu 

sumber data primer dan sekunder. 

a. Sumber data primer: Sumber utama yang dijadikan refrensi 

dalam penulisan yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya yaitu Al-Qur‟an dan  buku feminisme yang 

mendukung penelitian ini. 

b. Sumber data sekunder: Data yang diperoleh dari literatur-

literatur lain, berupa buku fikih wanita karya Syaikh Kamil 

Muhammad „Uwaidah, buku fikih perempuan (muslimah) 

karya Syaikh Mutawalli As-Sya‟Rawi, dan  artikel-artikel 

yang berkaitan dengan pernikahan guna melengkapi 

sumber data primer. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk pengumpulan data penelitian ini, digunakan 

metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar dan 

sebagainya. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan ayat-

ayat, buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan 

pemaknaan ayat pernikahan. Objek penelitian ini adalah penting 

nya pemaknaan ayat pernikahan dalam feminisme. 

4. Teknik Analisis Data  

Analais data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh. Analisis dara dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyususn ke dalam poa, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dengan 

kata lain analisis data adalah suatu proses pengolahan data. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis isi (content analysis). 

                                                             
19

Tatang M.Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: 

Rajawali Pers, 1990), h. 130 
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Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan 

analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu metode penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan data yang diamati.
20

 

5. Teknik Pengambilan Kesimpulan 

Proses kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan berdasarkan kerangka berfikir deduktif yaitu 

kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat umum kepada yang 

khuhus atau mendetail dengan mengarah kepada masalah-

masalah yang dirumuskan.
21

 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Tinjauan pustaka dilakukan bertujuan agar peneliti 

mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti 

sehingga tidak duplikasi penelitian. Ada beberapa hasil penelitian 

yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Skripsi karya Ririn Anggreany dari Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makasar dengan judul “Persepsi Masyarakat Islam 

Terhadap Pernikahan Dini DiKecamatan Pattalassang 

Kabupaten Gowa” judul ini membahas tentang masyarakat di 

kecamatan Pattalassang tentang pernikahan dini. 

2. Skripsi karya Bintang Pratama dari Universitas Bengkulu 

dengan judul “Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini 

(Study Kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu)” judul ini 

membahas tentang menganalisis siswa siswi SMA Negeri 04 

Bengkulu tentang pernikahan dini. 

3. Skripsi karya Ifan Sabili dari Universitas Islam Negeri 

Walisongo dengan judul “Pernikahan Di Bawah Umur Dan 

Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga (Studi 

Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-

2017)” judul ini membahas tentang studi kasus yang ada 

                                                             
20

 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2001),  h.8 
21

 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: 

Tarsito, 1994), h. 141 
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dikecamatan pegandon terkait pernikahan dini terhadap 

keharmonian rumah tangga. 

4. Skripsi karya Asik Zaimu Nurotin dari Institut Seni Indonesia 

Yogyakarta dengan judul “Representasi Feminisme Radikal 

Melalui Tokoh “kia” Dalam Film “Ki & Ka” (Ditinjau 

Melalui Analisis Wacana Kritis)” judul ini membahas tentang 

bagaimana bentuk representasi feminisme radikal melalui 

tokoh berdasarkan analisis wacana dalam film tersebut. 

5. Skripsi karya Heni Mafurotin dari Institut Agama Islam 

Negeri Purwoketo dengan judul “Feminisme Dalam Film 

“Kartini” (Analisis Semiotika Roland Barthes)” judul ini 

membahas tentang bagaimana representasi feminisme dalam 

film Kartini. 

6. Jurnal karya Wahyu Wibisama dengan judul “PERNIKAHAN 

DALAM ISLAM” jurnal ini membahas tentang memelihara 

kemaslahatan dalam pernikahan agama dan negara dalam hal 

fikih dan undang-undang, dalam mecatatkan pernikahan 

mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar 

dalam kehidupan masyarakat. 

7. Jurnal karya oleh Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah 

dengan judul “PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” Jurnal ini membahas 

tentang bagaimana hikmah dalam pernikahan menjadi 

keluarga yang mewujudkan rasa saling menghargai suami dan 

istri dengan menurut hukum islam.  

Berdasarkan Tinjauan Pustaka diatas dapat dilihat 

bahwasanya semua karya ilmiah mempunyai perbedaan dan 

persamaan. Adapun perbedaan nya ialah tinjauan pustaka diatas 

tidak terdapat penelitian yang membahas tentang ayat pernikahan 

perspektif feminisme, dan adapun persamaannya ialah penelitian 

diatas memiliki tema yang sama yaitu pernikahan namun disini 

penulis akan memfokuskan dalam perspektif feminisme.  

I. Sistematika Pembahasan  

BAB I Pendahuluan berisi penegasan judul, latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
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penelitian, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  Berisi tentang uraian tinjauan pustaka dan kerangka 

teori yang relevan terkait dengan tema skripsi. 

BAB III  Menguraikan penafsiran ayat-ayat pernikahan 

BAB IV  Analisis penulis terhadap (a) penafsiran ayat 

pernikahan menurut feminisme (b) latar belakang 

pemikiran feminisme terhadap ayat pernikahan. 
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BAB II 

PERNIKAHAN DAN FEMINISME 

A. Deskripsi Umum Pernikahan 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan 

Definisi nikah secara bahasa mempunyai dua macam, 

yaitu hakiki dan majazi. Arti nikah secara hakiki adalah ad-

Dam (yang berarti menghimpit atau menindih), al-Jima‟ 

(bersetubuh). Adapun secara majazi ialah bermakna al-„Aqd 

(akad)
1
. Adapun arti nikah menurut istilah adalah perikatan 

antara dua insan yang berbeda jenis kelamin, untuk memperoleh 

hak atau status kehalalan disertai syarat dan rukun yang telah 

diatur oleh Islam. Dalam ilmu pengetahuan, pernikahan 

memiliki multi dimensi di antarabya dimensi sosiologis dan 

psikologis, secara sosiologis pernikahan merupakan cara untuk 

melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena 

tanpa adanya regenerasi, ppulasi manusia di muka bumi ini 

akan punah. Sedangkan secara psikologis denagan adanya 

pernikahan kedua insan suami dan istri yang semula merupakan 

orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, 

saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling 

mencintai dan menyayangi sehingga terwujud keluarga yang 

harmonis. Sedangkan menurut pendapat ulama antara lain 

adalah:  

Ulama Syafi‟iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah 

suatu akad dengan menggunakan lafal “nikah” atau “zawaj” 

yang mempunyai arti memilki, artinya dengan pernikahan 

seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari 

pasangan. 

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai 

suatu akad yang berguna untuk memiliki mut‟ah dengan 

sengaja. Artinya seseorang lelaki dapat menguasai perempuan 

dengan seluruh anggota badannya untuk mendaparkan 

kesenangan dan kepuasan. 

                                                             
1
Mualif Sahlany, Perkawinan dan Problematikanya, (Yogyakarta : 

Sumbangsih Offset, 1991), h. 1. 
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Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah 

suatu akad yang mengandung arti mut‟ah untuk mencapai 

kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga. 

Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah 

akad dengan menggunkan lafal “inkali” atau “tazwij” untuk 

mendapatkan kesenangan, artinya seseorang laki-laki dapat 

memperoleh kesenangan dari seorang perempuan dan 

sebaliknya.
2
 

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 perkawinan 

adalah ikatan lahir batin anatara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
3
 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan 

adalah akad yang sangan kuat atau mithaqan ghalidzan untuk 

menaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah.
4
 

Dasar Hukum Pernikahan 

Dalam pandangan Islam, pernikahan disamping sebagai 

perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah 

Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, pernikahan adalah qudrat 

dan irodatAllah dalam penciptaan alam semesta.  

Dasar hukum pernikahan dalam Al Qur‟an dan Hadits 

diantaranya: 

1. QS. Ar Rum : 21 :  

َنُكْم  َها َوَجَعَل بَ ي ْ َوِمْن َآيَاتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ
ُرونَ   َمَودًَّة َورَْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَيَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya 

                                                             
2
Slamet Abidin dan H. Aminudin, Fiqih Munakahat (Bandung : 

Pustaka Setis, 1999), h. 10. 
3
Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: 

Pustaka yayasan peduli anak negeri), h.1 
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kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir. 

2. QS. Adz Dzariyaat : 49 :  

ُرونَ  َوِمْن ُكلِّ  َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْيِن َلَعلَُّكْم َتذَكَّ  

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT. 

3. HR. Bukahri Muslim : Wahai para pemuda, siapa saja diantara 

kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia 

menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat 

menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan 

barang siapa yang belum mampu maka hendaklah dia 

berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai 

baginya. 

Ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadits di atas inilah yang 

dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan pernikahan. 

Dari dasar-dasar diatas para ulama berpendapat bahwa nikah itu 

hukumnya sunnah. Para ulama Malikiyah Muta‟akhirin 

berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, 

sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang 

lainnya.
5
 Hal ini dilihat berdasarkan atas kekhawatiran dirinya. 

Sedangkan ulama Syafi‟iyah mengatakan bahwa hukum asal 

melakukan pernikahan ialah mubah, sunnah, wajib, haram dan 

makruh. 

Berkaitan dengan hal yang diatas, maka perlu dijelaskan 

beberapa hukum dilakukannya pernikahan, diantaranya: 

a. Wajib  

Pernikahan berhukum wajib bagi orang yang telah 

mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan 

dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina 

                                                             
5
Abd. Rahman Ghozaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 

2003), h. 16 
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seandainya tidak menikah. hal ini didasarkan atas pemikiran 

hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak 

berbuat hal yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, 

maka hukum melakukan pernikahan juga wajib sesuai dengan 

kaidah. 
6
 

b. Sunnah 

Pernikahan itu hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur 

ulama. Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan 

kemampuan untuk melangsungkan pernikahan tetapi kalau 

tidak nikah dikhawatirkan akan berbuat zina.
7
 

c. Haram  

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak 

mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk 

melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, 

sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan 

terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seoarang 

kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, 

masalah wanita yang dikawini tidak di urus hanya agar wanita 

tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain. 

d. Makruh  

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan 

perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk 

menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya 

tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja 

orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat 

memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.  

e. Mubah 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk 

melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak 

khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga 

tidak akan menelanarkan istri. Perkawinan orang tersebut 

hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan 

                                                             
6
 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pusaka Setia, 

1999), h 139 
7
 Al-Mawardi, Hukum Perkawinan dalam Islam (Yogyakarta, BPFE, 

1998) h. 1 
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tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga 

yang sejahtera. 

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah : 

1. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang 

untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. 

Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang 

berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah”. 

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai 

berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah 

merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi 

hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat 

hukumnya. 

3. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi 

secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 

Tahun 1991 tanggal 22 juli 1991. Terdapat nilai-nilai 

hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, 

dan warisan. yang berkaitan dengan perkawinan terdapat 

dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 

sampai dengan pasal 170).  

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  

2. Rukun dan Syarat Pernikahan 

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, 

terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya 

pernikahan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut 

mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduana 

merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Dalam suatu acara 

perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam 

arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak 

lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda bahwa rukun 

itu adalah sesuatu yang berbeda di dalam hakikat dan 

merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan 
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syaratnya merupakan sesuatu yang berbeda di luarnya dan tidak 

merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan 

rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang 

menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti 

tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.
8
 

Dengan demikian, rukun perkawinan adalah ijab dan 

qabul yang muncul dari keduanya berupa ungkapan kata 

(shighah). Karena dari shighah ini secara langsung akan 

menyebabkan timbulnya sisa rukun yang lain. Para jumhur 

ulama sepakat bahwa rukun perkawinan adalima sebagai 

berikut:
9
 

a. Calon suami 

b. Calon istri 

c. Wali nikah 

d. Saksi nikah 

e. Ijab qabul  

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang 

menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), 

Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:
10

 

a. Calon suami, syaratnya 

1. Bukan mahram dari calon istri 

2. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri) 

3. Jelas orangnya 

4. Tidak terdapat halangan perkawinan 

b. Calon istri, syarat-syaratnya: 

1. Tidak bersuami 

2. Bukan mahram 

3. Jelas orangnya 

4. Merdeka (atas kemauan sendiri) 

                                                             
8
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 

59 
9
 Amir Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: 

Kencana, 2004) h. 62 
10

H.S.A.Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) 

h.67 
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5. Tidak terdapat halangan 

c. Wali nikah, syarat-syaratnya: 

1. Laki-laki  

2. Dewasa 

3. Waras akalnya 

4. Mempunyai hak perwalian 

5. Tidak sedang ihram haji 

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: 

1. Minimal dua orang laki-laki 

2. Hadir dalam ijab qabul 

3. Dapat mengerti maksud akad 

4. Islam 

5. Dewasa 

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
11

 

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

2. Adanya pernyataan menerima dari calon 

mempelai 

3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau 

terjemahan dari kedua kata tersebut 

4. Antara ijab dan qabul bersambungan 

5. Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang 

ihram haji atau umroh 

6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri 

minimal empat orang yaitu calon mempelai 

atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, 

dan dua orang saksi. 

Dapat disimpulkan dalam perkawinan ada lima rukun dan 

syarat yang harus dipenuhi yaitu, calon suami, calon istri, wali 

nikah, saksi nikah, ijab dan qabul, hal ini berkaitan dengan sah 

atau tidaknya suatu perkawinan. 

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan 

Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang 
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 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern 

(Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2011) h.10 
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harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al 

Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan 

pernikahan adalah:
12

 

a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan 

b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan 

menumpahkan kasih sayang 

c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari 

kejahatan dan kerusakan 

d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab 

menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh 

harta kekayaan yang halal 

e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat 

yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. 

Hikmah Pernikahan 

 Mengenai hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat 

dilepaskan dari tujuannya diatas, dan sangat berkaitan erat 

dengan tujuan diciptakannya manusia dimuka bumi ini. 

Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya 

terdapat hikmah-hikmah tersebut adalah: 

1. Memenuhi tuntutan fitrah 

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting 

untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan 

wanita dan sebaliknya. ketertarikan dengan lawan jenis 

merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada 

manusia. 

2. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin  

Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah 

adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan 

cinta dan kasih. Q.S.Ar-Rum:21 ini menjelaskan bahwa begitu 

besar hikmah yang terkandung dalam pernikahan. dengan 

melakukan pernikahan, manusia akan mendapatkan kepuasan 

jasmaniah dan rohaniah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, 

ketentraman dan kebahagian hidup. 
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 Abdul Rahman Ghozali,M.A. Fiqh Munakahat, (Yogyakarta: 

Kencana, 2014), h. 22 
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3. Menghindari dekadensi moral 

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, 

salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan 

tetapi insting ini akan berakibat negative jika tidak diberi frame 

untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk 

memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. 

Akibatnya akan timbul perilaku-perilaku yang menyimpang. 

Hal ini jelas akan merusak fundamen-fundamen rumah tangga. 

4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tabiat kewanitaan yang diciptakan. 

Dari uraian di atas terdapat banyak hikmah dalam pernikahan 

diantaranya adalah dapat menentramkan jiwa, dengan begitu 

akan tercipta perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang satu 

dengan lainnya akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah 

warahmah, meskipun tidak mudah untuk mewujudkannya 

karena dibutuhkan rasa saling pengertian, saling menghargai 

antara suami dan istri. 

 

B. Feminisme  

1. Pengertian Feminisme 

Feminisme merupakan sebuah gerakan perempuam yang 

membuat emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan 

laki-laki baik bersifat struktural maupun personal. Sebagai teori, 

feminisme adalah alat untuk menjelaskan akar penyebab 

terjadinya penindasan terhadap perempuan, sekaligus reaksi dan 

perlawanan terhadap situasi yang menindas dan tidak adil 

terhadap perempuan. 

Dalam mengartikan feminisme, para feminis berbeda 

pendapat mengenai hal tersebut, hal ini disebabkan feminisme 

tidak mengambil dasar konseptual dan teoritis dari rumusan 

teori tunggal, karena itu definisi feminisme selalu berubah-ubah 

sesuai dengan realita sosio-kultural yang melatar belakangnya, 
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tingkat kesadaran, persepsi, serta tindakan yang dilakukan oleh 

feminis itu sendiri.
13

 

Istilah feminisme ditinjau secara etimologi berasal dari 

bahasa latin femmina yang berarti perempuan. Kata tersebut 

diadopsi dan digunakan oleh berbagai bahasa didunia. Dalam 

bahasa Perancis yang digunakan kata femme untuk menyebut 

perempuan. Feminitas dan maskulinitas dalam arti sosial 

(gender) dan psikologis harus dibedakan dengan istilah male 

(laki-laki) dan female (perempuan) dalam arti biologis 

(sex/jenis kelamin). Dalam hal ini istilah feminisme terasa lebih 

dekat dengan feminim, sehingga tidak jarang feminisme 

seringkali diartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum 

feminim.
14

 

Feminisme adalah sebuah kata yang sebenarnya tidak 

mempunyai arti pasti yang dapat diformulasikan sebagai 

definisi karena setiap gerakan feminisme memiliki kepentingan 

masing-masing yang ingin diperjuangkan, namun jika dilihat 

secara umum, feminisme menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah gerakan wanita yang menuntut 

persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria.
15

 

Wolf mengartikan feminisme sebagai sebuah teori yang 

mengungkapkan harga diri pribadi dan harga diri semua 

perempuan. Pada pemahaman yang demikian, seorang 

perempuan akan percaya pada diri mereka sendiri. Sementara 

itu, Budianta mengartikan feminisme sebagai suatu kritik 

ideologis terhadap cara pandang yang mengabaikan 

permasalahan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pemberian 
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 Yunahar Ilyas, Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur‟an Klasik 

Dan Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h.40 
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 Hastanti Widy Nugroho, Diskriminasi Gender (Potret Perempuan 
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Indonesia (Jakaerta: Balai Pustaka, 1989), h.241 
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peran dan identitas sosial berdasarkan perbedaan jenis 

kelamin.
16

 

Menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, 

sebagaimana dikutip oleh Yunahar Ilyas, feminisme adalah 

suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap 

perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam 

keluarga, serta tindakan sadar perempuan maupun laki-laki 

untuk mengubah keadaan tersebut. Sedangkan menurut 

Yunahar Ilyas, feminisme adalah kesadaran akan ketidakadilan 

gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam kelurga 

maupun masyarakat, serta tindakan sadar oleh perempuan 

maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Secara 

teoritis, feminisme adalah himpunan teori sosial, gerakan 

politik, dan filsafat moral yang sebagian besar didorong oleh 

atau yang berkenaan dengan pembebasan perempuan terhadap 

pengetepian oleh kaum laki-laki.
17

 

Menurut William Outwaite, feminisme didefinisikan 

sebagai advokasi atau dukungan terhadap kesetaraan wanita dan 

pria, diiringi dengan komitmen untuk meningkatkan posisi 

wanita dalam masyarakat. Istilah ini mengasumsikan adanya 

kondisi yang tidak sederajat antara pria dan wanita, baik itu 

dalam bentuk dominisi pria (patriaki), ketimpangan gender, atau 

efek sosial dari perbedaan jenis kelamin. Sedangkan Nicholas 

Abercrombie dkk, berpendapat feminisme adalah paham yang 

membela kesetaraan peluang bagi laki-laki dan perempuan. 

Perempuan diperlemah secara sistematis dalam masyarakat 

modern, feminisme merupakan gerakan sosial yang secara 

bertahap telah memperbaiki posisi perempuan dalam 

masyarakat Barat.
18
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Menurut Nancy F. Cott dalam bukunya “The Grounding 

of Modern Feminism” menuliskan bahwa pengertian feminisme 

mengandung tiga komponen penting.
19

 Pertama, suatu 

keyakinan bahwa tidak ada perbedaan seks (sex equality), yakni 

menentang adanya posisi hierarkis di antara jenis kelamin. 

Persamaan bukan hanya cuantitas, tetaipi mencakup juga 

kualitas. Kedua, pengauan bahwa dalam masyarakat telah 

terjadi konstruksi sosial yang merugikan perempuan. Relasi 

laki-laki dan perempuan yang ada sekarang, merupakan hasil 

konstruksi sosial, bukan ditentukan oleh nature (kodrat Ilahi). 

Ketiga, feminisme menggugat perbedaan yang 

mencampuradukkan seks dan gender, sehingga perempuan 

dijadikan sebagai kelompok tersendiri dalam masyarakat. 

Akibat pengelompokkan ini, Simona de Beauvoir dalam The 

Second Sex mengatakan bahwa perempuan lalu menjadi “the 

other human being”, bukan manusia (human norm). Menurut 

Simone, akibat pengelompokkan sosial ini, perempuan sukar 

untuk sadar tentang eksistensi pribadinya (jati dirinya) 

Secara umum feminisme Islam adalah alat analisis 

maupun gerakan yang bersifat historis dan kontekstual sesuai 

dengan kesadaran baru yang berkembang dalam menjawab 

masalah-masalah perempuan yang aktual menyangkut 

ketidakadilan dan ketidaksejajaran. Para feminis Muslim ini 

menuduh adanya kecenderungan misoginis dan patriaki di 

dalam penafsiran teks-teks keagamaan klasik, sehingga 

menghasilkan tafsir-tafsir keagamaan yang bias kepentingan 

laki-laki.
20

 

Secara historis, diskriminasi terhadap perempuan muncul 

sebagai akibat adanya doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki 

dan perempuan yang telah membudaya dalam sejarah 

dikehidupan umat manusia, jikapun ada masyarakat matriakal 

jumlahnya sedikit. Dari sini muncul doktrin ketidaksetaraan 
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antara laki-laki dan perempuan. Adanya anggapan bahwa 

perempuan yang tidak cocok memegang kekuasaan karena 

perempuan dianggapp tidak memiliki kemampuan secperti laki-

laki, laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan 

untuk menjadi pemimpinnya dan menentukan masa depannya, 

dengan bersikap seperti ayah, saudara laki-laki ataupun suami. 

Aktifitas perempuan hanya terbatas di dapur, kasur, dan sumur 

saja karena dianggap tidak mampu mengambil keputasan diluar 

wilayah kekuasaannya merupakanhal yang dilakukan 

perempuan dibawah struktur kekuasaan laki-laki.
21

 

Gerakan feminisme pada pra tahun 1960-an atau sebelum 

munculnya teologi pembebasan hanya sebatas sebuah gerakan 

yang memperjuangkan kaum perempuan untuk mendapatkan 

kesempatan pendidikan, hak pilih, kemandirian dalam ekonomi 

tanpa bergantung pada laki-laki dan untuk mendapatkan 

kesempatan kerja. Manifestasi ketidakadilan yang terjadi dalam 

masyarakat sudah mendarah daging menjadi sosial-budaya 

seperti; menganalisasi (pemiskinan ekonomi), subordinasi 

(second sex), stereotype (pelebelan negatif), violance 

(kekerasan) dan double burden (peran ganda).
22

 Gerakan 

feminisme pada saat itu tanpa menyertakan background agama. 

2. Macam-macam aliran feminisme  

Meskipun para feminis memiliki kesadaran yang sama 

tentang ketidakadilan terhadap kaum wanita didalam keluarga 

ataupun masyarakat, tetapi mereka berbeda pendapat dalam 

menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan serta target 

dan bentuk perjuangan mereka. Perbedaan tersebut 

mengakibatkan lahirnya beberapa aliran dalam pemikiran 

feminis, hal tersebut mengakibatkan lahirnya beberapa aliran 

feminisme. Secara garis besar aliran-aliran itu antara lain 

Feminisme Liberal, Feminisme Marxis, Feminisme Radikal, 

Feminisme Sosialis. Pada tahun 1980-an muncul satu aliran 

baru feminisme ang disebut dengan Ekofeminisme aliran ini 
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cenderung menerima perbedaan antara laki-laki dan perempuan, 

mempercayai bahwa perbedaan gender bukan semata-mata 

konstruksi sosial budaya tetapi juga intrinsik. 
23

Adapun 

penjelasan mengenai aliran-aliran feminisme tersebut yaitu 

sebagai berikut:  

1. Feminisme liberal 

Aliran ini beranggapan bahwa semua manusia laki-laki 

dan perempuan diciptakan seimbang, serasi, dan harusnya tidak 

terjadi penindasan antara satu dan lainnya, aliran ini meyakini 

faham liberalisme. Feminisme liberal memberikan landasan 

teoritis akan persamaan perempuan ditempatkan pada posisi 

tergantung pada suami dalam sektor domestik, maka yang lebih 

dominan tumbuh pada perempuan adalah aspek emosional 

ketimbang rasional.
24

 

Dasar perjuangan aliran ini adalah menuntut kesempatan 

dan hak yang sama, karena perempuan perempuan adalah 

makhluk rasional, aliran ini tidak mempersoalkan struktur 

penindasan yang diakibatkan dari ideologi patriaki dan struktur 

ekonomi yang didominasi oleh kaum laki-laki, aliran ini 

beranggapan keterbelakangan perempuan diakibatkan oleh 

kesalahannya sendiri. 

Aliran feminisme liberal saat ini sangat dominan, dan 

menjadi dasar teori modernisasi dan pembangunan. Bagi 

kalangan feminisme liberal, perbedaan antara tradisional dan 

modern ialah pusat masalah. Dalam perspektif feminisme 

liberal, kaum perempuan dianggap sebagai masalah ekonomi 

modern atau partisipasi politik mereka beranggapan bahwa 

keterbelakangan perempuan diakibatkan karena dari kebodohan 

dan sikap irasional, serta teguh pada nilai-nilai tradisional 

Industrialisasi dan modernisasi adalah jalan untuk 

meningkatkan status perempuan, karena akan mengurangi 
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akibat ketidaksetaraan kekuatan biologis antara laki-laki dan 

perempuan.
25

 

2. Feminisme Marxis 

Aliran ini menghilangkan struktur kelas dalam 

masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu 

bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu 

sesungguhnya disebabkan oleh faktor budaya alam. Aliran ini 

menolak anggapan tradisional dan parra teolog, bahwa status 

perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena faktor 

biologis dan latar belakang masalah.  

Kaum Marxis berpendapat bahwa Negara memiliki 

kemampuan untuk memelihara kesejahteraan, namun disisi lain, 

negara bersifat kapitalisme yang menggunakan sistem 

perbudakan kaum wanta sebagai pekerja.  

3. Feminisme Radikal 

Trend ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an di 

mana aliran ini menawarkan ideologi “perjuangan separatisme 

perempuan”. Sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas 

kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di 

Barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan 

seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-

laki terahadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem 

masyarakat yang sekarang ada. Dan gerakan ini adalah sesuai 

namanya yang “Radikal”.
26

 

Kelompok ini beranggapan bahwa penindasan perempuan 

sejak awal ialah dominasi laki-laki, dimana penguasaan fisik 

perempuan oleh laki-laki sebagai bentuk dasar penindasan. 

Dalam menjelaskan penyebab penindasan perempuan aliran ini 

menggunakan pendekatan historis, dimana patriaki dianggap 

sebagai masalah universal dan mendahului segala bentuk 

penindasan. Bagi kaum perempuan radikal revolusi terjadi pada 

setiap individu perempuan dan dapat terjadi hanya pada 

perempuan yang mengambil aksi untuk mengubah gaya hidup, 
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pengalaman dan hubungan mereka sendiri. Penindasan 

perempuan adalah masalah subjektif individual perempuan, hal 

ini bertentanagn dengan pendapat yang diyakini kalangan 

feminisme Marxis yang menilai penindasan perempuan sebagai 

realitas obyektif. 

4. Feminisme Sosialis 

Aliran ini berpendapat bahwa “tak ada sosialisme tanpa 

pembebasan perempuan, tak ada pembebasan perempuan tanpa 

sosialisme”. Aliran ini merupakan asosiasi  dari feminisme 

Marxis dan feminisme liberal. Anggapan yang digunakan 

feminisme sosialis adalah bahwa hidup dalam masyarakat 

kapitalis bukan satu-satunya penyebab utama keterbelakangan 

perempuan, berbeda dengan feminisme liberal yang 

memusatkan perhatian pada proses ditingkat mikro atau feminis 

radikal yang memusatkan perhatian hanya pada masalah 

seksualitas, kaum feminis sosialis mengaitkan dominsai laki-

laki pada proses kapitalisme. 

Feminisme sosialis mengkritik kaum feminisme liberal 

karena tidak dapat mengaitkan patriaki dengan proses 

kapitalisme dan sistem produksi masyarakat. Aliran ini lebih 

memperhatikan keanekaragaman bentuk patiaki dan pembagian 

kerja seksual karena menurut mereka kedua hal ini tidak bisa 

dilepaskan dari aktivitas produksi masyarakat. Gerakan 

feminisme sosialis lebih difokuskan pada penyadaran kaum 

perempuan akan posisi mereka yang tertindas. Menurut 

kalangan feminisme marxis banyak perempuan yang tidak sadar 

bahwa mereka adalah kelompok yang ditindas oleh system yang 

patriaki. 

3. Tokoh-Tokoh Feminisme  

Gerakan feminisme dimulai pada tahun 1963 di Amerika 

Serikat dengan fokus grerakan pada satu isu yaittu untuk 

mendapatkan hak memilih. Gerakan feminisme ditandai dengan 

terbitnya buku Betty Frieddan, The Feminine Mystique, yang 

isinya mempersoalkan praktik-praktik ketidakadilan yang 

menjadikan perempuan sebagai korban. Hal inilah yang 

kemudian ikut menambah kedalam pemikiran Islam. Adapun 

tokoh-tokoh nya seperti : 
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- Amina Wadud Muhsin 

- Laela Ahmed 

- Fatima Mernissi 

- Riffat Hassan 

- Asghar Ali Engineer 

- Nasruddin Umar 

 

Tokoh-tokoh tersebut ialah para pemikir yang konsen 

dalam permasalahan ini. Mereka menganggap Al-Qur‟an 

sebagai kitab suci agama Islam di dalamnya terdapat ayat-ayat 

yang telah ditafsirkan hanya demi kepentingan kekuasaan laki-

laki, dan hal tersebut telah membudaya dalam masyarakat, 

sehingga perlu adanya penafsiran yang mendalam. 

 

4. Teori Feminisme Menurut Fatima Menissi 

Feminisme sudah dikenal sejak abad ke-19, tetapi belum 

tergabung dalam satu ajang pergerakan. Beberapa wanita yang 

dominan di antaranya adalah “Gerakan Pembebasan Wanita” 

atau Women‟s Liberation (Womens Lib) yang berada di 

Amerika Serikat dan mulai dikenal masyarakat dunia pada abad 

ke-20, bergerak dibidang sosial dan politik, bertujuan untuk 

mendapatkan persamaan hak bagi kaum wanita. Feminisme 

dengan kata lain merupakam grerakan yang berjuang untuk 

menuntut perubahan meraih keadilan dan kebebasan kaum 

wanita dalam mengurus kehidupan keluarga, baik di dalam 

maupun di luar rumah tangga. Feminisme Islam yang 

diperjuangkan oleh Fatima Mernissi jelas berbeda dengan 

feminisme yang berasal dari barat, karena di dalamnya 

mengandung karakterisktik Islami yang bersumber pada kitab 

suci Al-Qur‟an dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam 

Hadits. 

Kesadaran tehadap ketidaktahuan atas ajaran Islam bagi 

orang Islam timbul dari kalangan wanita Islam dari tingkat 

menengah atas, disertai adanya perlakuan yang tidak adil yang 

dialami sebagian besar kaum wanita, maka para pejuang 

pergerakan wanita ini berupaya menolak tudingan bahwa Islam 

adalah agama yang memojokkan kaum wanita. Feminisme 
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Islam bertujuan positif, karena pergerakan ini akan berusaha 

mewujudkan satu masyarakat yang adil, baik bagi kaum pria 

maupun wanita dalam berbagai bidang kehidupan sosial 

kemasyarakatan. Pergerakan yang diawali oleh perorangan 

tersebut, kemudian diikuti timbulnya berbagai organisasi wanita 

Islam yang lain, salah satu diantaranya adalah satu lembaga 

yang berusaha membuka kesempatan bagi kaum wanita Islam 

yang ada dalam sejumlah Negara dengan latar belakang yang 

berbeda untuk saling mencari ilmu dan berbagi pengalaman.  

Gerakan feminisme Islam yang diperjuangkan Fatima 

Mernissi adalah salah satu usaha untuk mengubah pola 

kehidupan masyarakat terutama bagi kaum wanita agar 

mendapatkan haknya secara adil sebagaimana terdapat dalam 

keluarga dan masyarakat sehingga diperoleh suasana 

kehidupan, kemajuan pendidikan serta bidang lain yang dapat 

dikerjakan oleh kaum wanita. Fatima Mernissi mendapati para 

ahli sejarah Islam pada mulanya memperlakukan kaum wanita 

secara baik, hal ini dapat dibuktikan bahwa sumbangan 

pemikiran kaum wanita pada waktu itu diakui secara jelas dan 

tegas baik sebagai sahabat nabi maupun penulis hadits, namun 

pada perkembangan selanjutnya haltersebut menjadi terbalik, 

artinya kaum wanita menajdi kaum yang dipinggirkan dan 

diabaikan hak-haknya. Kaum pria mempunyai kedudukan yang 

dominan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama berkaitan 

dengan bidang penafsiran terhadap teks Al-Qur‟an dan Al-

Hadits yang dilakukan oleh kaum pria sehingga kaum wanita 

hanya dijadikan sebagai pihak yang harus menerima hasil 

penafsiran dan pemahaman tersebut, maka banyak terjadi 

kesimpangsiuran pemahaman ayat-ayat Al-Qur‟an tentang 

kaum wanita. 

Metode berfikir Fatima Mernissi nampaknya juga 

dipengaruhi oleh Muhammad Al-Ghazali, yaitu dalam 

kaitannya dengan studi kritik hadits. Hadits misoginis tentang 

kepemimpinan perempuan nampaknya dipengaruhi oleh Al-

Ghazali, yang pemahamannya dikaitkan dengan Al-Qur‟an 

surat al-Mu‟minun:23, yang bercerita tentang Ratu Saba. 

Fatima Mernissi berkesimpulan bahwa Al-Qur‟an sebagai kitab 
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suci yang bersumber dari wahyu adalah lebih tinggi 

tingkatannya dari pada hadits yang hanya berupa pelaporan dari 

para sahabat yang dianggap mengetahui perbuatan dan 

perkataan yang bersumber dari Nabi.
27

 

Fatima Mernissi berusaha membangun kembali 

penafsiran dengan menghubungkan konteks sosialnya. Fatima 

Mernissi berusaha menelusuri khazanah keilmuan, baik berupa 

penafsiran ayat-ayat Al-Qur‟an, hadis-hadis misoginis yang 

dimuat dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim ataupun 

karya-karya lain seperti Tarikh al-Thabari, syarah Shahih al-

Bukhari yaitu Fath al-bari‟, Sirah karya ibn Hisyam dan lain-

lain. Dengan menganalisis terhadap proses penafsirannya, maka 

terlihat jelas metode yang digunakan ialah historis sosiologis.  

Fatima Mernissi dalam memperjuangkan hak wanita 

digerakan oleh adanya keyakinan yang demikian mendalam 

kepada Islam. Islam yang dikaruniakan oleh Allah kepada umat 

manuisa, bukan Islam sebagaimana diselewengkan dalam 

gambaran dan perbuatan manusia yang tidak bertanggung 

jawab. Fatima Mernissi dalam perjuangannya secara khusus 

mendasarkan contoh dan teladan Nabi Muhammad SAW 

sebagai Rasul dan Nabi terakhir yang tidak mungkin  

menyimpang dari Al-Qur‟an maupun Al-Hadits.
28
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