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ABSTRAK 

Perbedaan adalah suatu rahmat dari Allah swt yang telah menciptakan laki-

laki dan perempuan untuk saling berusaha menjadi manusia terbaik dalam 

memaksimalkan potensinya. Akan tetapi pada proses kehidupan manusia terjadi 

perubahan-perubahan yang menimbulkan suatu perdebatan antara laki-laki dan 

perempuan terkait dengan posisi, nilai, serta perannya dalam proses kehidupan yang 

berlangsung. Perbedaan tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya 

ketidaksetaraan gender pada laki-laki dan perempuan seperti marginalisasi, 

subordinasi, stereotype, kekerasan pada perempuan dan beban kerja ganda. 

Untuk meminimalisir terjadinya ketidaksetaraan gender tersebut, maka perlu 

adanya pembahasan tentang kesetaraan gender pada bidang pendidikan dengan cara 

memberikan pemahaman kepada siswa tentang arti kesetaraan gender. Salah satu 

cara untuk memberikan pemahaman kepada siswa adalah melalui buku teks pelajaran 

Agama Islam melalui materi-materi, uraian, gambar, serta dalil yang digunakan 

apakah mengandung nilai kesetaraan gender atau tidak.  Sehingga kita bisa 

meminimalisir terjadinya kesalahpahaman akibat ketidaksetaraan gender dimasa 

medatang. 

Tesis ini mempertanyakan tentang bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender, 

yaitu kesetaraan, keadilan, serta kebebasan pada bagian cover, preliminaries, bagian 

utama buku, dan Postliminary pada aspek Al-Qur‟an Hadist, Aqidah, Akhlak, Fiqh, 

dan Sejarah Kebudayaan Islam dalam buku PAI dan Budi Pekerti kelas XII 

SMA/SMK. Adapun penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan 

grounded theory dengan content analysis atau analisis isi.  

Berdasarkan penelitian, tesis ini menyimpulkan bahwa: nilai-nilai kesetaraan 

gender terdapat pada bagian cover, preliminaries, serta bagian utama buku, namun 

tidak terdapat pada Postliminary buku. Nilai-nilai kesetaraan gender tersebut berupa 

nilai kesetaraan, keadilan, persamaan derajat dan kebebasan yang terdapat setiap 

aspek materi PAI terutama pada aspek Fiqh yang membahas tentang keadilan bagi 

laki-laki dan perempuan dalam materi Membina Rumah Tangga dan Mawaris. 

Beberapa uaraian tentang posisi laki-laki dan perempuan sama dimata Allah swt serta 

gambar-gambar yang menampilkan potensi dan peran yang sama antara laki-laki dan 

perempuan. 

 

 

 



 

ABSTARCT 

 

The difference is a blessing from Allah SWT who has created men and women 

to try to be the best human beings in maximizing their potential. However, in the 

process of human life, some changes cause a debate between men and women related 

to their position, values, and roles in the ongoing life process. This difference can be 

proven by the existence of gender inequalities between men and women such as 

marginalization, subordination, stereotypes, violence against women, and double 

workload. 

To minimize the occurrence of gender inequality, it is necessary to discuss 

gender equality in the field of education by providing understanding to students 

about the meaning of gender equality. One way to provide understanding to students 

is through Islamic Religion textbooks through materials, descriptions, pictures, and 

the arguments used whether they contain the value of gender equality or not. So that 

we can minimize the occurrence of misunderstandings due to gender inequality in the 

future. 

This thesis questions how values are related to gender, namely about events, 

justice, and freedom in the cover of the book, main, preliminary, and Postliminary 

sections on aspects of the Qur'an Hadith, Aqidah, Fiqh, History of Islamic Culture in 

the PAI book and Budi Pekerti class XII SMA/SMK. This research is library research 

with a grounded theory approach with content analysis. 

Based on the research, this thesis concludes that: the values have substance 

in gender are found on the cover of a book, a preliminary book, and the body of the 

book, but not in the Postliminary book. The values of the gendered material in the 

form of values, justice, equality, and freedom are contained in every aspect of the 

PAI material, especially in Fiqh which discusses justice for men and women in 

Fostering the Rose Household. Some descriptions about the position of men and 

women are equal by Allah SWT as good as pictures that show the potential and the 

position role between men and women. 
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MOTTO 

 

ى َِف اْْلَْزِض َوَزفََع تَْعَضُكْن فَْىَق تَْعضٍ 
ًْ َهآ  ﴿ َوهَُى الَِّرْي َجَعلَُكْن َخل ٰۤ َْثلَُىُكْن فِ ٍد لٍِّ َدَزج 

ٌٍْن  ِح ٌُْع الِْعقَاِبِۖ َواًَِّٗه لََغفُْىٌز زَّ ىُكْنْۗ اِىَّ َزتََّك َسِس ذ   ﴾ ٥٦١ ࣖا 

 (61:6:) اْلًعام/ 

Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia 

mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas 

(karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat 

memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1
 

(Al-An'am/6:165) 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
 Al-Qur‟an Kemenag In Microsoft Word (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an (LPMQ), 

2002), https://lajnah.kemenag.go.id  

https://lajnah.kemenag.go.id/


 

PEDOMAN TRANSLITERASI  
 

 

Huruf  Arab Huruf Latin  Huruf Arab Huruf Latin 

 ṭ ط  Tidak dilambangkan ا
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Maddah  

Maddah atau Vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

tranliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 

Harakat dan Huruf Huruf dan tanda 

              

يا     

ᾱ 

 

  يْ 

ῑ 

 و                                     

 وْ 

ủ 

 

 

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari : Tim Puslitbang Lekture keagamaan, 

Pedoman Transliterasi Arab-Lain, Proyek pengkajian dan pengembangan Lektur 

Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departement 

Agama RI, Jakarta, 2003. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbedaan adalah suatu rahmat dari Allah Swt. yang telah menciptakan 

manusia dan menjadikannya berpasang-pasang sebagai dasar hukum alam raya dan 

perkembangannya. Allah menghendaki penciptaan manusia dengan jenis laki-laki 

dan perempuan adalah supaya keduanya saling cenderung dan saling 

menenteramkan, sehingga tercipta kelangsungan jenis manusia tersebut. Meskipun 

adanya perbedaan tersebut, Allah Swt. memberikan potensi yang sama dalam 

mengarungi kehidupan ini, yaitu fitrah (kebutuhan-kebutuhan hidup), indra dan akal. 

Akan tetapi, pada kehidupan manusia, perubahan-perubahan, apakah ke arah 

yang lebih baik ataupun kearah yang lebih buruk, senantiasa terjadi. Akal manusia 

telah memungkinkan perjalanan kehidupannya selalu melalui proses konstruksi, 

dekonstruksi, dan rekonstruksi. Kita bisa menyaksikan bagaimana pola-pola relasi 

dan pembagian peran dan tanggung jawab antara dua jenis kelamin yang berbeda ini, 

yang telah mapan dalam sebuah masyarakat pada suatu masa menjadi sesuatu yang 

layak diperdebatkan pada masyarakat lain pada masa yang lain, sehingga terbentuk 

pola-pola yang baru, begitu pula seterusnya. 

Penciptaan konsep tentang posisi, nilai, dan peran perempuan sejatinya 

adalah buah karya dari hubungan yang tercipta antara laki-laki dan perempuan.
2
 Hal 

ini dapat dibuktikan dengan masih lestarinya sebuah paham atau cara pandang 

seseorang pada perbedaan manusia berdasarkan jenis kelamin, yang telah 

berlangsung sekian lama dari zaman ke zaman. Padahal, jika menoleh pada sejarah 

lahirnya pendidikan yang telah berabad-abad, dan semakin banyaknya insan 

intelektual, seharusnya cara pandang tersebut telah ditiadakan. Seperti pemikiran-

pemikiran yang menempatkan perempuan sebagai manusia kedua setelah laki-laki, 

                                                             
2 Alimatul Qibtiyah, Feminisme Muslim di Indonesia, (Yogyakarta: Suara, 2019), h.v 



 

keberadaaan perempuan dianggap sebagai pelengkap, ruang gerak perempuan 

dibatasi oleh budaya-budaya dominasi patriarki, domestikasi pada perempuan, dan 

pandangan akut perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam 

pemerolehan hak.
3
 Pendapat-pendapat seperti inilah yang menjadikan faham 

ketidaksetaraan gender atau feminisme berkembang  seiring jalannya.  

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (sex). Pada 

awalnya kedua kata tersebut (gender dan sex) digunakan secara rancu.
4
 Namun, pada 

dasawarsa terakhir di tengah gerakan feminis yang semakin marak, kedua kata 

tersebut didefinisikan secara berbeda. Gender merupakan suatu sifat yang diletakkan 

pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena 

hal tersebut bersifat bentukan sosial maka gender tidak berlaku untuk selama-

lamanya. Artinya gender dapat berubah-ubah, serta berbeda-beda satu dengan yang 

lainnya dan bukan merupakan kodrat dari Tuhan
5
 Sedangkan, feminisme sendiri 

didefinisikan sebagai kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum 

perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat serta merupakan kesadaran 

akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat 

kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki 

untuk mengubah keadaan tersebut.
6
 Hal ini berdasarkan informasi yang menyoroti 

konsep feminisme ini dalam lingkup sosial, budaya, pendidikan dan agama. Istilah 

feminisme ini merupakan sebuah teori yang berangkat dari dasar perbedaan antara 

laki-laki dan perempuan atau sering disebut sebagai perbedaan gender dimana 

                                                             
3
 Andi Karmila, Pemahaman Nilai-Nilai Ideologi Feminis Melalui Contoh Kalimat Dalam 

Wacana Buku Teks Siswa Kelas V Sdn 53 Pabbaeng-Baeng Kabupaten Bulukumba, (Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2016) h.2 
4 Fadlan,“FadlanIslam, feminisme, dan konsep kesetaraan gender dalam alquran”, (Karsa, 

Vol. 19 No.2 Tahun 2011), h.107 
5
 Umar,Nasaruddin, “Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran”, (Jakarta: 

Paramadina . 1999), h.40 
6
Muhammad Jafar Shodiq, “Bias Gender dalam Buku Bahasa Arab Siswa MA Kelas X 

dengan Pendekatan Saintifik 2013”, (Jurnal Pendidikan Islam :Volume III, Nomor 2, Desember 

2014), h.309 



 

perempuan kerap diperlakukan berbeda dari mereka yang bergender laki-laki dan hal 

ini menjadi dasar pergerakan feminisme, yang penting untuk dikaji.
7
 

Menurut Mansour Fakih, perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi 

masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun hal ini menjadi 

persoalan dikarnakan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, 

baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi para perempuan yaitu, marginalisasi atau 

proses pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan, subordinasi atau anggapan 

tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau pelabelan 

negatif,  dan kekerasan baik secara fisik, serta beban kerja yang panjang dan lebih 

banyak.
8
   

Salah satu upaya untuk melindungi perempuan di Indonesia adalah menghapuskan 

segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, perdagangan orang dan eksploitasi 

seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Berdasarkan Temuan dalam Catatan 

Tahunan 2021 (CATAHU), jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) 

sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh 

Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. Lembaga layanan 

mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) 

Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan 

kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender 

atau memberikan informasi.
9
  Selanjutnya pada CATAHU 2022 mencatat dinamika 

pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan 

Badilag. Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) 

terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 

kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka-angka 

ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 

                                                             
7
Dian Erika R dan Rizki Agung R, Nilai-Nilai Feminisme dalam Novel Marry Riana : Mimpi 

Sejuta Dolar Karya Albhertiene Endah, (Surakarta : UNS 2019), h.127     
8
 Ibid.h.128 

9 Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekersan Seksual, Kekerasan Siber, 

Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 Catatan Kekerasan Terhadap 

Perempuan Tahun 2020Jakarta, 5 Maret 2021  



 

338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi 

pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020).
10

 

Komnas Perempuan melalui berbagai penyikapannya berhasil mendorong 

aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan institusi lainnya dalam mengambil 

langkah hukum yang mendorong akses keadilan bagi korban kekerasan. Beberapa  

contoh kekerasan yang terjadi pada tahun 2020 yang sudah tercatat oleh Komnas 

Perempuan, antara lain: proses perceraian, pengasuhan anak, pembagian harta gono/i 

di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri mempertimbangkan latar belakang KDRT, 

penetapan sebagai tersangka dan pemecatan salah seorang pimpinan daerah 

Kabupaten Buton Utara yang diduga melakukan perkosaan anak. Kasus kekerasan 

seksual di lembaga pendidikan juga masih terus terjadi, baik dilembaga pendidikan 

umum maupun lembaga pendidikan berbasis agama. Contoh kasus kekerasan 

tersebut antara lain pelecehan seksual di Universitas Wahid Hasyim, Semarang 

dimana relasi antara senior-yunior dalam kegiatan kampus yang berdampak korban 

mengalami trauma dan tertekan. Kemudian kekerasan seksual dalam pacaran di 

Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yaitu dikarnakan pacar yang posesif 

sehingga melakukan pemerkosaan sampai pemaksaan aborsi yang mengakibatkan 

korban yang mengalami kondisi yang sangat tertekan. Selain itu terjadi juga 

pemerkosaan santriwati oleh putra pemilik Pondok Pesantren Shidiqiyah Jombang 

dikarnakan adanya hambatan keadilan di balik atas nama baik Pesantren. Sehingga 

korban tidak berani melaporkan kejadian tersebut. Grooming di Media Sosial dan 

Pemerkosaan berkelompok (Gang Rape) di Buton yang mengakibatkan korban 

merasa trauma mendalam karna ancaman pembunuhan.
11

Hal ini dikarnakan 

perlindungan hukum dan lembaga-lembaga pelayanan di bawah Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak di berbagai daerah tidak berfungsi secara efektif. 

Selain itu, berdasarkan pengamatannya Najwa Syihab mengutarakan bahwa 

terdapat tiga isu perempuan Indonesia yang penting dan harus diperjuangkan. Ketiga 

isu tersebut yaitu kesenjangan upah berdasarkan gender, kekerasan terhadap 
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perempuan, serta rendahnya tingkat kepercayaan diri perempuan. Dalam hal 

ini, kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang luar biasa penting. Najwa 

menyayangkan bahwa belum banyak kalangan yang benar-benar menyoroti isu ini 

secara mendalam karena masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu. “Data 

menunjukkan 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan baik secara verbal hingga 

fisik. Bahkan 2 dari 10 perempuan juga mengalami kekerasan dalam perkawinan," 

jelasnya yang dikutip oleh Blog KumparanWoman pada 26 juli 2019.
12

 

Bahkan informasi di media baru-baru banyak menyoroti berbagai kasus 

perempuan yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual yang marak terjadi di 

masyarakat. Selain itu, kesenjangan juga terjadi di beberapa keluarga yang mana 

ekonomi dalam keluarga disandarkan kepada ibu, sedangkan peran ayah tidak 

maksimal, sehingga masing-masing tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. 

Ibu harus bekerja keras bahkan terkadang pekerjaan yang tidak sesuai dengan 

perannya sebagai wanita. Ketimpangan posisi antara suami-istri inilah yang dapat 

memicu konflik dalam keluarga bahkan berujung pada perceraian.
13

 Banyaknya 

kasus yang terjadi dalam masyarakat serta ketimpangan yang terjadi dalam keluarga 

mengharuskan kaum perempuan berjuang melawan pahitnya keadaan dimana mereka 

harus berjuang mempertahankan keluarga karena keadaan ekonomi dan bahkan 

kecenderungan kaum laki-laki yang tidak menjalankan perannya dengan maksimal. 

Selain itu budaya patriarkhi yang marak terjadi di masyarakat cenderung melahirkan 

sikap “missoginis” pada wanita yang lebih condong terhadap kepentingan laki-laki. 

Dalam budaya yang berkembang di masyarakat, baik secara global maupun 

Indonesia sendiri, kita menyaksikan langsung bagaimana laki-laki memang 

memegang kekuatan yang dominan dan menempati struktur pada bagian atas. Hal ini 

terlihat dari kelompok sosial terkecil yaitu keluarga, hingga kelompok atau cakupan 

yang lebih besar seperti organisasi dan publik secara umum. Tak jarang kenyataan ini 
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pun mengarah pada marginalisasi, subordinasi, dan perendahan kaum wanita yang 

dianggap memiliki sistem dan kedudukan lebih rendah dibanding laki-laki. 

Berdasarkan hal itu, para tokoh yang aktif dalam pergerakan dan teori kesetaraan 

gender berusaha memperjuangkan hak dan peranan kaum perempuan supaya tidak 

dianggap lebih rendah dalam keseluruhan tatanan sosial masyarakat. Dengan gerakan 

feminisme yang membawa isu kesetaraan gender, perempuan dianggap dapat 

bersaing secara adil dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang dan tentunya 

berhak mendapatkan hak serta kedudukan yang sama.  

Namun, seiring berjalannya waktu isu feminisme yang awalnya bertujuan untuk 

memperjuangkan hak-hak perempuan dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang 

terjadi pada diri perempuan, kini malah berubah menjadi tindakan yang 

menimbulkan berbagai konflik dan polemik yang rumit yang terjadi di tengah-tengah 

tatanan masyarakat saat ini. Kesetaraan gender yang terjadi bukannya berusaha untuk 

melindungi hak-hak kaum perempuan malahan menjadikan mereka keluar dari 

fitrahnya sebagai perempuan. Terdapat beberapa kejanggalan yang telah terjadi pada 

gerakan-gerakan yang mengatasnamankan kesetaraan, kodrati dan hal lainnya yang 

terjadi, dan pada akhirnya perempuan yang mengalami dampak kerugian.
14

 Hal ini 

berdasarkan informasi dari media yang menyoroti berbagai kasus dan fenomena yang 

terjadi di masyarakat yang mengatasnamankan kesetaraan gender sebagai bentuk 

perjuangan perempuan.  

  Para feminis membalikkan pemikiran mereka dan mulai sadar melakukan 

introspeksi dan kritik terhadap teori mereka. Hal ini dikarenakan teori mereka hampir 

tidak menyentuh masalah kelestarian lingkungan hidup berumah tangga. Hal ini tak 

ubahnya konsep feminisme yang awalnya seolah memberikan solusi terbaik lantas 

tanpa disadari mengundang masalah baru yang menghawatirkan.
15

 Misalnya, 

feminisme menciptakan keengganan terhadap pernikahan di antara banyak 

perempuan, karena melihatnya sebagai struktur yang menindas dan patriarkal, yang 
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lebih menguntungkan bagi laki-laki daripada perempuan dan di mana sebagai 

seorang istri, ia akan menjadi pelayanan dan diperbudak oleh suaminya.
16

 Menurut 

Manifesto, seorang feminis radikal dalam karyanya Notes From the second Sex pada 

jurnal Mengawi mengatakan bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga formalisasi 

untuk menindas wanita, sehingga tugas utama para feminis radikal adalah menolak 

institusi keluarga baik pada tataran teori maupun praktis.
17

 

Oleh Karena itu, banyak perempuan lebih suka untuk tetap „bebas dan 

melajang‟ serta mengejar hubungan-hubungan yang berbeda daripada berkomitmen 

untuk menikah. Seruan pada kebebasan seksual perempuan untuk menyamai 

kebebasan seksual laki-laki juga menyebabkan peningkatan aktivitas perzinaan, yang 

menjadi faktor penyebab utama dalam epidemi pernikahan yang rusak dan rumah/ 

keluarga yang hancur, yang melanda banyak negara dengan jumlah anak-anak yang 

tak terhitung jumlahnya yang dibesarkan dalam keluarga dengan orang tua tunggal. 

Dengan demikian, ide-ide feminisme juga menghasilkan kebingungan dan 

perselisihan berkaitan dengan tanggung jawab pernikahan dan pengasuhan anak.
18

 

Feminisme juga membuat perempuan percaya bahwa mereka dapat mengambil peran 

sebagai suami dan ayah, dan karenanya, „tidak perlu ada seorang laki-laki‟ di rumah. 

Feminisme telah menipu banyak perempuan sehingga kehilangan peran keibuan, dan 

bangsa-bangsa kehilangan generasi masa depan yang kuat dan kaya. Hal ini juga 

memaksa kaum ibu bekerja atas nama kesetaraan gender yang melemahkan 

perempuan untuk memenuhi peran vital mereka sebagai ibu dan mengabaikan 

kebutuhan anak-anak akan hak mereka dari seorang ibu. Hal ini selaras dengan yang 

dikatakan oleh penulis dan feminis Inggris, Fay Weldon, yang mengakui bahwa 

feminisme telah merugikan perempuan karena sebagian mereka menderita, sebab 

saat ini mereka harus bekerja padahal mereka tidak mau, dan harus sekaligus menjadi 

seorang ibu  yang dirasa sulit akibat tekanan besar ini. 
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Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa feminisme merupakan suatu pemikiran yang menjadikan 

kaum perempuan memiliki pemikiran „semaunya‟ dan ingin mendapatkan kebebasan 

yang dimana mereka akan merasa merdeka namun di lain sisi mereka mengabaikan 

fitrah dan kewajiban mereka sebagai makluk yang bermartabat dan mulia. Hal inilah 

yang menjadikan pandangan masyarakat yang berfikir bahwa feminisme merupakan 

paham yang tidak baik, tanpa menelaah kembali apa gerakan yang diperjuangkan 

oleh para feminis sesungguhnya.   

Dari kesimpulan di atas, hal ini sangat bertolak belakang dengan hakikat dan 

peranan perempuan dalam kacamata Islam. Padahal perempuan adalah makhluk yang 

dimuliakan sebagaimana ia akan menjadi seseorang yang sangat berpengaruh dalam 

kehidupan manusia selanjutnya. Ia merupakan tempat pendidikan utama bagi anak-

anak mereka kelak. Ibulah yang menjadi tonggak perubahan dunia. Seseorang yang 

dimuliakan yang diharapkan dapat melahirkan generasi terbaik yang akan 

memperjuangkan kehidupan selanjutnya.  

Perempuan dimanapun berada memiliki peran yang sangat penting dalam 

mencurahkan tenaga untuk melestarikan keluarganya, mendidik anak-anaknya, 

sedang diluar rumah tangga wanita memegang peranan dalam usaha mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu wanita merupakan bangunan yang berkualitas 

untuk membangun masyarakat yang islami, kokoh, dan berakhlaq luhur jika ia baik 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagimana telah digariskan oleh islam.
19

 

Konsep perempuan di tengah masyarakat jawa khususnya dan nusantara 

umumnya adalah ikut mendermabakti membangun negara, menjadi putri islam yang 

berarti bagi keluarga, bangsa, dan agama yang kemudian turut menyumbang bagi 

terciptanya masyarakat islam sejati .
20

  

Kita melihat ke zaman pertama Islam bahwa perempuan muslimah yang 

hidup di era pertama Islam memiliki keteguhan untuk mempertahankan agamanya 
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yang tidak kalah dengan laki-laki. Mereka juga tidak kalah dalam menunjukan 

pengorbanan dan kegigihan dalam membela akidahya. Mereka memberikan 

keteladanan dan mengorbankan segala yang dimiliki untuk kepentingan Islam dan 

tidak jerih dengan kezaliman, siksaan, dan kematian yang harus dihadapinya.  

Perempuan merupakan separuh dari masyarakat. Mereka melahirkan separuh 

dari masyarakat (kaum laki-laki), maka kita akan sadar betapa penting dan besar 

kaum wanita dalam pembangunan masyarakat. Selain itu, mereka merupakan senjata 

yang memiliki dua mata yang sangat tajam. Jika mereka baik dan dapat menjalankan 

tugas yang semestinya serta mencapai tujuan yang ditetapkan untuknya, maka 

mereka akan menjadi fondasi yang sangat baik untuk membangun sebuah masyarakat 

islami yang kokoh, berakhlak mulia, dan memiliki pilar yang kuat. Islam membentuk 

wanita muslimah sehingga melahirkan tokoh-tokoh besar yang menyemarakkan 

dunia dengan kebijaksanaan dan keadilan. Dalam sebuah pepatah klasik dinyatakan, 

“sesungguhnya, di belakang setiap laki-laki yang agung, ada sosok wanita yang 

agung…”wanita-wanita itu merupakan ibu-ibu yang telah melahirkan fajar Islam. 

Kekuatan islam terbangun karena perannya. Mereka adalah persemaian kehormatan 

yang bebas, kemuliaan yang orisinal dan keagungan yang kokoh.
21

 

Mengenai hal ini ada seorang penyair ternama yaitu Hafiz Ibrahim yang 

mengungkapkan sebagai berikut. 

 

 اْلم هدزسح اذا اعددذها اعددخ شعثا طٍة اْلعساق

“Al-Ummu madrasatul ula, iza a‟dadtaha a‟dadta sya‟ban thayyibal a‟raq”. 
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  Artinya yaitu “Ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anaknya. Jika 

engkau persiapkan ia dengan baik, sama halnya engkau persiapkan bangsa yang 

baik pokok pangkalnya.”
22

 

 

Syair tersebut di ungkapkan dalam lanjutannya, yaitu: 

Ibu adalah madrasah 

Bila engkau mempersiapkannya dengan baik 

Berarti engkau telah mempersiapkan suatu generasi yang mulia  

Ibu adalah taman  

Bila engkau rajin menyiramnya 

Maka ia akan tumbuh subur dan lembutlah dedaunannya 

Ibu adalah guru 

Guru dari segala guru 

Jasa-jasa besarnya akan menyelimuti seluruh cakrawala. 

 

Jelaslah dari syair tersebut bahwa ibu adalah madrasah pertama yang nantinya 

akan memberikan keteladanan bagi sikap, perilaku dan keprbadian anak. Jika seorang 

ibu itu baik akan baik pula anaknya. Secara tidak langsung semua tindak-tanduk ibu 

akan menjadi panutan atau sebagai suri tauladan bagi anaknya. Ketika seorang ibu 

menjalankan kewajiban dan fungsinya dengan baik dalam rumah tangga, bukan tidak 

mungkin akan melahirkan anak-anak yang sholih-sholihah yang kelak menjadi tunas 

berdirinya masyarakat yang berbakti kepada kedua orang tua, berkualitas, berbudi 

pekerti luhur dan Islami. Namun apa jadinya jika peran ibu digantikan oleh orang 

lain bahkan ketidakhadiran ibu selama masa perkembangannya berdampak 

menjadikan seorang anak yang tumbuh tanpa keutuhan dan kasih sayang dari ibunya. 

Namun, fenomena yang terjadi akibat adanya isu kesetaraan gender atau 

feminisme ini mengakibatkan para perempuan yang dengan pemikirannya merasa 
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tidak puas dengan apa yang menjadi perannya sebagai seorang istri maupun ibu dari 

anak-anaknya. Dengan berbagai sosial media yang merajalela dan kehidupan 

modern, mereka merasa ada yang kurang bahkan malu jika hanya berada di rumah 

menunggu apa yang akan diberikan oleh suami mereka. Rasa bosan yang 

membelenggu menjadikan perempuan merasa terkekang dan tidak berdayaguna bagi 

kehidupan. Seperti yang diutarakan oleh Musdah Mulia dalam tulisannya yang 

memaparkan penyebab terjadinya feminisme atau ketidakadilan gender pada 

masyarakat Muslim yaitu perempuan adalah makhluk kelas dua, sikap „missogini‟ 

terhadap perempuan, dan pemahaman tentang perempuan yang tidak boleh menjadi 

pemimpin.
23

 

Pendapat di atas merupakan pemikiran-pemikiran aktivis feminisme yang 

mengakibatkan kaum perempuan merasa memiliki kemampuan dan di keadaan 

tersebut sesuai dengan apa yang digencarkan oleh kaum feminis tanpa menelaah dan 

mencari pengertian konsekuansi dari apa yang mereka perjuangkan. Terlebih lagi 

persoalan “patriarki” yang oleh para feminis Muslim sering dianggap sebagai asal-

usul dari seluruh kecenderungan “missoginis” yang menjadi dasar penulisan buku-

buku teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki. Kenyataan bahwa jarang 

sekali buku-buku dalam hal relasi gender yang ditulis oleh kaum perempuan, namun 

juga memunculkan dominasi kepentingan laki-laki itu sendiri. Akibat berikutnya 

adalah terbentuklah pemikiran-pemikiran atau masyarakat patriarki yang 

menomorduakan kemakhlukan perempuan.
24

  

Jika kita perhatikan dalam sudut pandang agama Islam secara komprehensif, 

pemikiran feminisme yang seperti ini sangat bertolak belakang dengan tujuan dari 

agama Islam itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (rahmatan 

lila‟lamin) dan membahagiakan individu serta masyarakat. Padahal di dalam ajaran 

syari‟at agama Islam, para pemeluknya diajarkan berbagai tuntunan tentang 

berakhlak mulia. Bukan hanya kepada laki-laki namun perempuan juga memiliki hak 

untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan sebagai hamba Allah. Al-Quran juga 
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telah menjelaskan bahwa hak dan kewajiban itu setara. Allah berfirman dalam Q.S 

An-Nahl ayat 97   

ىجً طٍَِّثَحًًۚ َولٌََْجِزٌٌََّهُْن   ٍ ى َوهَُى ُهْؤِهٌي فَلٌَُْحٌٍٍََِّٗه َح ْي َذَكٍس اَْو اًُْث  ﴿ َهْي َعِوَل َصالًِحا هِّ

 (1:661﴾ ) الٌحل/ ٧٩اَْجَسهُْن تِاَْحَسِي َها َكاًُْىا ٌَْعَولُْىَى 

Artinya : 

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan. (An-Nahl/16:97) 

Ayat dan ungkapan di atas mengisyaratkan bahwa antara laki-laki dan 

perempuan memiliki konsep kesetaraan yang di mana hanya amal shalehlah yang 

membedakan antara keduanya. Dalam melakukan kebaikan, boleh dilakukan oleh 

kaum laki-laki maupun kaum perempuan, karena siapapun yang berbuat baik akan 

mendapat ganjaran pahala dari Allah Swt. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan dalam perannya di hadapan Allah, sehingga kita sebagai manusia dapat 

memaksimalkan peran masing-masing dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan 

dari Allah swt. 

Salah satu cara untuk mendapatkan sebuah kemuliaan itu adalah melalui 

pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh Prayitno dalam jurnal Amir, pendidikan 

itu tidak lain dan tidak bukan adalah usaha manusia untuk memuliakan manusia.
25

 

Pendidikan harus berpijak pada kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia, karena 

kemanusiaan manusia itu tidak akan bisa berkembang tanpa adanya pelayanan 

pendidikan terhadapnya.  

Sebagaimana yang telah menjadi cita-cita dalam Pendidikan Nasional termuat 

dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB 

II pasal 3 berbunyi : Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 
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dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
26

  

Selain itu, fungsi pendidikan nasioal di atas selaras dengan tujuan pedidikan 

Islam dimana agama Islam sendiri adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai 

kehormatan dan memuliakan manusia. Oleh karena itu, pelajaran Pendidikan Agama 

Islam mempunyai peranan penting serta tanggung jawab lebih dalam membentuk dan 

mengembangkan potensi akhlak peserta didik sesuai dengan syari‟at agama Islam, 

dan salah satunya adalah membentuk pribadi yang bermartabat dan memiliki 

kemuliaan di sisi Allah Swt. sehingga mereka paham akan arti kesetaraan dan 

keadilan yang Allah berikan kepada masing-masing individu baik laki-laki maupun 

perempuan, hingga mereka terhindar dari perbuatan yang tidak mencerminkan 

kemuliaan terhadap diri pribadinya. 

Mansour Fakih memberikan kata pengantar dalam buku Pendidikan 

Perempuan mengenai tujuan utama pendidikan menurut aliran kritis yaitu 

menciptakan ruang agar terwujud sikap kritis terhadap sistem dan struktur sosial 

yang diskriminatif, ketidak adilan, dan melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju 

sistem relasi sosial yang lebih adil.
27

 Selain itu, menurut Mutha‟in, pendidikan tidak 

hanya sekedar proses pembelajaran tetapi merupakan salah satu “narasumber” bagi 

segala pengetahuan karena pendidikan merupakan instrument aktif untuk mentransfer 

nilai termasuk nilai yang berkaitan dengan isu global saat ini yaitu mengenai 

demokrasi, hak asasi manusia dan gender.
28

 Oleh karena itu, Departemen Pendidikan 

Nasional berupaya menjawab isu global tersebut melalui perubahan kurikulum dan 

bagaimana pengaplikasiannya dalam bahan ajar terutama isu gender, meskipun pada 

kenyataannya masih membawa dampak bias gender dalam masyarakat yang 
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berakibat pada kurang optimalnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul 

di segala bidang tanpa memandang jenis kelamin.
29

 

Kesetaraan gender yang tidak sesuai dalam pendidikan mengakibatkan bias 

gender yang terjadi di berbagai aspek pendidikan. Bias gender yang yang terjadi pada 

ruang lingkup pendidikan adalah bias gender disekolah dan bias gender yang terjadi 

dalam keluarga, yaitu bias gender disekolah terjadi dalam pembelajaran disekolah 

yang meliputi bias gender pada kurikulum pelajaran, bias gender dalam buku 

pelajaran sekolah,  bias gender dalam media dan metode pembelajaran, serta bias 

gender dalam interaksi antara guru dan siswa atau sebaliknya. Sedangkan bias gender 

dalam pendidikan yang terjadi pada keluarga adalah ketimpangan yang terjadi pada 

anak laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Keadaan tersebut 

mengakibatkan dampak yang berpengaruh pada pemahaman, sikap, dan perilaku 

siswa. 

Bias gender dalam pendidikan keluarga yang ditemukan oleh Rustan Efendi 

dalam penelitiannya yaitu tidak  sedikit  perempuan  yang  masih  berusia  sekolah  

terpaksa harus  bekerja,  baik  itu  sebagai  pelayan  toko  maupun  buruh  pabrik. 

Dengan  alasan  kondisi  ekonomi  yang  tidak  memungkinkan,  memaksa orang  tua  

menyuruh  anak  prempuannya  bekerja  untuk  menambah ekonomi keluarga. Dalam 

keadaan demikian, pihak orang tua lebih rela mengorbankan  anak  perempuannya  

untuk  bekerja  membantu  orang tua, sedangkan anak laki-lakinya tetap melanjutkan 

sekolah. Laki-laki  dipandang  lebih  penting  dalam  mencari  ilmu,  sebab kelak   

kaum   laki-laki   yang   akan   menafkahi   keluarga,   sedangkan perempuan  tetap  

akan  menjadi  ibu  rumah  tangga.  Dari  anggapan  ini, pendidikan tinggi dirasa 

kurang begitu perlu bagi kaum perempuan.
30

 

Bias gender dalam pendidikan yang ditemukan oleh Gita dkk dalam 

penelitiannya, bias gender yang ada pada kurikulum yaitu adanya bentuk bias gender 

dalam pembelajaran sosiologi yaitu ditemukannya penempatan perempuan sebagai 
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subordinasi yang terlihat dalam pengembangan RPP, proses belajar mengajar dan 

bahan ajar.  

Bias gender dalam proses belajar mengajar tampak dengan adanya pelabelan 

atau stereotip yang terlihat dalam proses belajar mengajar dan bahan ajar; hal ini 

dikarnakan faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ketidakpahaman guru 

tentang bias gender sedangkan Faktor eksternal yaitu partisipasi, akses, dan proses 

pembelajaran.  

Bias gender juga nampak pada persepsi guru dan peserta didik terhadap bias 

gender dalam pembelajaran sosiologi. Persepsi guru yaitu tidak paham bias gender, 

pembelajaran sosiologi bebas dari bias gender. Persepsi peserta didik yaitu tidak 

paham bias gender, perlakuan yang berbeda, belum bebas dari biasgender.
31

 

Bias gender yang tersebut merupakan bias gender yang ada pada kurikulum, 

proses pembelajaran serta pada interaksi antar guru dan siswa yang sama sama tidak 

mengatahui bias gender itu sendiri. Sedangkan bias gender juga terjadi pada bahan 

ajar atau buku yang digunakan pada proses belajar mengajar. 

Kita ketahui bahwa salah satu cara menumbuhkan sikap kritis dan mentransfer 

nilai-nilai kesetaraan gender adalah melalui buku pelajaran. Namun, seperti kata 

Muawanah di atas, bias gender dapat dilihat dalam buku bacaan wajib di sekolah, 

yang sebagian besar mentransfer nilai atau norma gender yang berlaku dalam 

kebudayaan masyarakat. Artinya, sistem nilai gender akan berpengaruh pada 

kehidupan sistem sosial di sekolah.
32

 Padahal keadilan dan kesetaraan adalah 

gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai 

kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, 

dan membangun keluarga berkualitas.  

Bias gender yang terdapat dalam buku teks atau bahan ajar dapat ditemukan 

dalam berbagai mata pelajaran di sekolah, termasuk mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Penyusunan buku teks mengacu pada kurikulum 2013 yang 
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disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik yaitu 

pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang telah disusun oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Agama Islam yang merupakan instrumen 

transfer nilai-nilai agama sesuai dengan Al-Qur‟an dan hadis, haruslah menanamkan 

nilai keadilan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk tentang konsep kesetaraan 

gender yang sesuai fitrah dalam agama Islam untuk menghindari bias gender. 

Fenomena adanya bias gender dalam pendidikan khususnya dalam pendidikan 

Agama Islam patut dicermati mengingat tujuan pendidikan adalah membebaskan dan 

memerdekakan manusia dari belenggu-belenggu yang membuatnya jadi tidak 

manusiawi. Jika pendidikan yang punya hakikat dan orientasi semacam itu sudah 

tidak bebas dari “ketidakadilan” maka tidak mengherankan bila pada wilayah-

wilayah lain terjadi hal yang sama. Karena itu, masalah “sistem pengetahuan” yang 

melandasi kegiatan pendidikan yang merupakan pilar awal dan dasar bagi 

pembentukan wawasan dan kepribadian manusia tak bisa di diamkan lebih lama 

lagi.
33

 Oleh karena itu analisis kajian kesetaraan gender ini diharapkan mampu 

menjawab kesetaraan dan keadilan bagi kaum perempuan sesuai fitrahnya dalam 

Islam. Hal ini menjadi alasan peneliti ingin menganalisis buku Pendidikan Agama 

Islam untuk kelas XII SMA/SMK terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia edisi revisi tahun 2018 dengan harapan mampu menjelasakan 

nilai kesetaraan gender dalam Islam sehingga tidak terjadi lagi salah pemikiran yang 

terjadi di kalangan perempuan, terutama bagi siswa-siswi, dalam mengartikan arti 

kesetaraane yang sesungguhnya. Buku PAI ini adalah buku pelajaran utama 

pegangan guru dan siswa dalam mempelajari agama Islam, dan wajib bagi guru 

untuk mengetahui apakah ada dan apa saja nilai kesetaraan gender yang ada dalam 

buku ini.  

Penelitian Kesetaraan Gender dalam buku Pendidikan Agama Islam terbitan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENDIKBUD 

RI) sudah dilakukan oleh beberapa peniliti. Nurfadhlina dengan judul Bias Gender 
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dalam Buku Pendidikan Agama Islam, telah meneliti buku teks Pendidikan Agama 

Islam untuk kelas XII SMA/SMK dan hasil penelitiannya menunjukkan masih 

ditemukannya bias-bias gender, baik dari segi gambar ilustrasi yang ditampilkan, 

dalil-dalil yang digunakan, dan pada konten isi materi, namun demikian masih dalam 

taraf kewajaran sehingga masih layak dan tepat digunakan siswa sebagai buku 

pegangan.
34

 Selain itu, Septiani juga meneliti buku PAI terbitan Kemendikbud RI 

tahun 2014 untuk kelas XI SMA/SMK dan hasil penelitiannya menunjukkan adanya 

ketidaksetaraan gender berdasarkan teori Logsdon dimana laki-laki mendominasi 

dalam segala aspek, yaitu jumlah gambar perempuan/laki-laki, jumlah 

perempuan/laki-laki yang disebutkan, jumlah pekerjaan perempuan/laki-laki, jumlah 

olahraga/permainan perempuan/laki-laki, jumlah model pekerjaan perempuan/laki-

laki serta pola penyebutan perempuan/laki-laki.
35

 Sedangkan Ade Husnul 

Muawanah dalam penelitiannya Nilai Kesetaraan Gender pada Cerpen dalam Buku 

Teks Bahasa Indonesia SMA dan hasil penelitiannya menyebutkan adanya 

kesetaraan gender pada isi cerpen tersebut dalam alur ceritanya. 

Terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mencaritahu 

apakah ada nilai kesetaraan gender dalam buku PAI terbitan Kemendikbud RI edisi 

revisi tahun 2018 untuk kelas XI SMA/SMK/MA/MAK, sebagai tindak lanjut 

penelitian yang dilakukan oleh Septiani pada buku PAI yang diterbitkan sebelum 

revisi tahun 2017.  

Berdasarkan latar belakang tersebut dan beberapa masalah-masalah yang 

muncul dalam bidang pendidikan, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: 

“Nilai-Nilai Kesetaraan Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti di SMA/SMK (Analisis Konten pada Buku Teks Pendidikan Agama 

Islam Kelas XII SMA/SMK)” untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan pada 

Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.  
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B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

a.  Fokus 

Fokus dalam tesis ini adalah nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam buku teks 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA/SMK/MA/MAK terbitan 

Kemendikbud RI edisi revisi tahun 2018 untuk kelas XII.  

 

b. Sub Fokus 

Sub fokus dalam tesis ini adalah: 

1. Nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam bagian Cover Buku Teks Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA/SMK/MA/MAK terbitan 

Kemendikbud RI edisi revisi tahun 2018 untuk kelas XII 

2. Nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam halaman Preliminaries buku teks 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA/SMK/MA/MAK terbitan 

Kemendikbud RI edisi revisi tahun 2018 untuk kelas XII.  

3. Nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam halaman Bagian Utama (Isi) buku teks 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA/SMK/MA/MAK terbitan 

Kemendikbud RI edisi revisi tahun 2018 untuk kelas XII.  

4. Nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam halaman Bagian Postliminary buku 

teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA/SMK/MA/MAK 

terbitan Kemendikbud RI edisi revisi tahun 2018 untuk kelas XII.  

 

C. Rumusan Masalah. 

Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang memerlukan jawabnnya melalui 

penjaringan data, lalu dikembangkan berdasarkan penelitian menurut eksplanasi.
36

 

Berdasarkan sub fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut.  

1. Bagaimana nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam bagian Cover Buku Teks 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA/SMK/MA/MAK terbitan 

Kemendikbud RI edisi revisi tahun 2018 untuk kelas XII? 

                                                             
36

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 56. 



 

2. Bagaimanakan nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam halaman Preliminaries 

buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

SMA/SMK/MA/MAK terbitan Kemendikbud RI edisi revisi tahun 2017 

untuk kelas XII ? 

3. Bagaimanakan nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam halaman Bagian Utama 

(Isi) buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

SMA/SMK/MA/MAK terbitan Kemendikbud RI edisi revisi tahun 2018 

untuk kelas XII ? 

4. Bagaimanakan nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam halaman 

Bagian Postliminary buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

SMA/SMK/MA/MAK terbitan Kemendikbud RI edisi revisi tahun 2018 

untuk kelas XII ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

1. Tujuan penelitian 

Secara umum tujuan dalam penelitian ini untuk mengungkap pengembangan 

Kesetaraan Gender di dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti di 

SMA, adapun tujuan khususnya yaitu: 

a. Untuk mengetahui adanya nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam halaman Cover 

buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

SMA/SMK/MA/MAK terbitan Kemendikbud RI edisi revisi tahun 2018 untuk 

kelas XII 

b. Untuk mengetahui adanya nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam halaman 

Preliminaries buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

SMA/SMK/MA/MAK terbitan Kemendikbud RI edisi revisi tahun 2018 untuk 

kelas XII.  

c. Untuk mengetahui adanya nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam halaman 

Bagian Utama (Isi)  buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

SMA/SMK/MA/MAK terbitan Kemendikbud RI edisi revisi tahun 2018 untuk 

kelas XII.  



 

d. Untuk mengetahui adanya nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam halaman 

Bagian Postliminary buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

SMA/SMK/MA/MAK terbitan Kemendikbud RI edisi revisi tahun 2018 untuk 

kelas XII.  

 

2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis antara lain 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis : 

1) Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi perkembangan ilmu 

pendidikan pada umumnya dan ilmu pendidikan Islam pada khususnya. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai data untuk kegiatan 

penelitian berikutnya. 

 

b. Manfaat Praktis : 

1) Penenlitian ini diharapkan mampu menguak isu-isu nilai-nilai Kesetaraan 

Gender yang terdapat dalam buku-buku teks pendidikan agama islam.  

2) Penenlitian ini diarapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan nilai-nilai agama islam khususnya yang terkait dengan isu 

Kesetaraan Gender. 

3) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan saran bagi penulis, 

penenrbit buku, editor buku, pendidik dan peserta didik. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam kamus ilmiah popular mendefinisikan metode adalah cara yang teratur 

dan sigtimatis untuk pelaksanaan sesuatu atau cara kerja.
37

 Metode penelitian adalah 

strategi yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna 

menjawab persoalan yang dihadapi.
38

 Penelitian pada hakekatnya adalah upaya untuk 
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mencari jawaban yang benar dan logis atas suatu masalah yang didasarkan atas data 

empiris yang terpercaya.
39

 

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah dengan 

menyandarkan kebenaran pada isi kriteria ilmu empiris yang berusaha untuk 

mengeksplorasi, mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi kejadian-kejadian 

pada setting sosial. Pernyataan ilmu empiris yang memiliki kebenaran ilmiah harus 

cocok dengan fakta pengalaman yang didukung oleh bukti empiris.
40

  Sebelum 

penelitian kualitatif menjadi sebuah sumbangan bagi ilmu pengetahuan, ada 

beberapa tahapan berpikir kritis-lmiah. Peneliti memulai penelitiannya 

menggunakan pola pikir induktif yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-

fenomena sosial kemudian menganalisisnya dan melakukan teorisasi berdasarkan 

apa yang diamati.
41

 

  Karakteristik penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif memiliki 

beberapa ciri, yaitu; latar alamiah, manusia sebagai alat instrumen, metode 

kualitatif, analisis data secara induktif, analisis isi atau content analysis, dan 

deskriptif.
42

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ciri-ciri tersebut. 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari tempatnya, penelitian ini termaksud kedalam penelitian 

kepustakaan (Library Research) yaitu studi yang memfokuskan pembahasan 

pada literature-literature baik berupa buku, jurnal, maupun terbitan 

lainnya.
43

 

 Menurut Kartini, penelitian Library Research atau penelitian 

kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan diperpustakaan dan bersumber 

pada informasi dan data-data yang tersedia di ruang perpstakaan.
44
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Sedangkan  menurut M. Iqbal Hasan mengatakan bahwa, “penelitian 

kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

Literature baik berupa buku, catatan , naskah, maupun laporan hasil 

penelitian terdahulu.
45

  

Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud dengan penelitian 

kepustakaan adalah peneitian yang menjadi sumber utamanya adalah 

literature-literature kepustakaan yang mendukung terhadap penelitian yang 

dilakukan, kemudian data tersebut dianalisis untuk mendaptkan gambaran. 

 

2. Pendekatan  

Pendekatan merupakan hal yang digunakan untuk memfokuskan 

sebuah penelitian agar tidak lepas dari tujuan utama penelitian. Oleh karena 

itu peneliti  dalam penelitian ini menggunakan pendekatan study grounded 

theory, dimana pendekatan ini menekankan upaya peneliti dalam melakukan 

analisis abstrak terhadap suatu fenomena, dengan harapan bahwa analisis ini 

dapat menciptakan teori tertentu yang dapat menjelaskan fenomena tersebut 

secara spesifik.
46

 oleh karna itu penelitian ini mengumpulkan teori-teori 

yang berkaitan dengan fenomenapenelitian kemudian menyimpulkannya. 

 

3. Langkah-Langkah Penelitian 

Peneliti memulai penelitian dengan menentukan latar belakang 

masalah yang akan diteliti, kemudian membatasinya dalam sebuah rumusan 

masalah. Lalu, peneliti mengumpulkan data dengan metode library research 

dan melakukan pendekatan grounded theory terhadap data tersebut, 

mereduksi data dan menyajikannya dalam bentuk deskriptif dan tabel. 

Kemudian peneliti menganalisa, mengkategorikannya kedalam unsur-unsur 

yang hendak diteliti kemudian membuat sebuah analisa temuan dan 

kesimpulan. 
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4. Sumber Data 

Jika di perhatikan dari sumber datanya, maka pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang di peroleh dan dikumpulkan sendiri oleh 

penulis dari sumber pertama atau dari tempat objek penelitian.
47

 Data primer 

yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :  Buku teks Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK untuk kelas XII edisi revisi 

2018 terbitan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung 

memberikan kontribusi dalam pengumpulan data. Contohnya melalui 

dokumen atau karya orang lain. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa 

karya penulis lain yang pembahasannya selaras dengan penelitian ini baik 

dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, artikel, buku yang dapat melengkapi 

serta mendukung data-data primer.  

1. Buku berjudul Bias Gender dalam Pendidikan karangan Achmad 

Muthali‟in. 

2. Buku berjudul Keadilan Gender dalam Islam Konversi PBB dalam 

perspektif Mazhab Shafi‟i karangan Dr. Qurrotul Ainiyah, M.HI.  

3. Buku berjudul Feminisme Muslim di Indonesia karangan Alimatul 

Qibtiyah. 

4. Buku berjudul Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam 

Timbangan Islam karangan Siti Muslikhati. 

 

5. Metode pengumpulan data 

Karena penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka pengumpulan 

datanya menggunakan berbagai literature. Sehingga, teknik yang relevan 
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untuk digunakan adalah teknik pengumpulan data dan dokumentasi berbagai 

sumber primer dan sekunder.
48

 

Menurut Louis Gottschalk kata dokumen seringkali digunakan para 

ahli dalam dua pengertian, yaitu; pertama, berarti sumber tertulis bagi 

informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan. Pengertian 

kedua, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat Negara. Lebih 

lanjut lagi, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen dalam pengertiannya 

yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis 

sumber apapun baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran atau 

arkeologis.
49

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku dan 

foto atau gambar serta tulisan yang terdapat dalam buku teks Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA/SMK/MA/MAK terbitan 

Kemendikbud RI edisi revisi tahun 2018 untuk kelas XI yang akan diteliti. 

Dokumenter juga digunakan dalam penelitian sosial. Analisi 

dokumen adalah telaah sistematis atas catatan-catatan sebagai sumber data. 

Dalam analisis ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, salah satunya 

adalah untuk menilai perspektif kesetaraan yang dimunculkan dalam isi buku 

teks. 

 

6. Metode Analisis Data 

Teknik analisis isi (content analysis) digunakan penulis untuk menganalisis 

data yang telah terkumpul. Analisis isi adalah sebuah alat penelitian yang 

difokuskan pada konten aktual dan fitur internal media. Teknik ini dapat 

digunakan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung 

melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti: buku teks, esay, koran, 

novel, artikel majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang 
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dapat dianalisis.50Adapun prosedur analisis isi menurut Fraenkel dan Wallen 

sebagai berikut. 
51

 

a. Peneliti menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai; 

b. Mengidentifikasi istilah penting yang harus dijelaskan secara spesifik; 

c. Mengkhususkan unit yang akan diteliti; 

d. Mencari data yang berhubungan dengan penelitian; 

e. Membangun rasionalitas untuk menjelaskan bagaimana data yang telah 

terkumpul berkaitan dengan tujuan; 

f. Merencanakan penarikan sample; 

g. Merumuskan pengkodean kategori. 

 

Setelah data teranalisis maka penulis disini menerapkan pola deduktif 

dalam penelitian ini, dimana pola ini terfokus untuk menarik pernyataan yang 

bersifat umum lalu dibuat menjadi lebih khusus. Metode deskriptif digunakan 

untuk memaparkan gambaran mengenai hal yang diteliti dalam bentuk uraian 

naratif, yang berhubungan dengan nilai-nilai kesetaraan gender dalam buku 

teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA/SMK/MA/MAK 

terbitan Kemendikbud RI edisi revisi tahun 2018. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Nilai Kesetaraan Gender 

1. Definisi Nilai 

             Nilai dalam bahasa lnggris “value”, dalam bahasa latin “velere”, atau 

bahasa Prancis “valoir”  yang memiliki arti berguna, mampu akan, berdaya, 

berlaku, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau 

sekelompok orang”.
52

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia nilai di maknai 

sebagai sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu 

yang penting bagi manusia.
53

 Nilai adalah pensifatan untuk memberi 

penghargaan terhadap sesuatu ditinjau dari segi manfaat sesuatu tersebut bagi 

kehidupannya. 
54

 

Adapun teori nilai menurut pendapat beberapa para ahli: 

1) Lauis D. Kattsof sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Maarif 

memberikan opininya. Pertama, nilai merupakan kualitas empiris yang  

tidak dapat artikan dengan pasti, namun kita dapat mengalami dan 

memahami secara langsung kualitas yang terdapat dalam objek tersebut. 

Dengan demikian nilai tidak semata-mata subjektif, melainkan ada 

indikator yang terletak pada esensi objek itu. Kedua, nilai sebagai objek 

dari suatu kepentingan, yakni suatu objek yang berada dalam sebuah 

kenyataan maupun di dalam pikiran. Ketiga, nilai sebagai hasil dari 

pemberian nilai itu sendiri, jadi nilai itu diciptakan oleh situasi kehidupan 

nyata.
55
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2) Muallimin mengatakan bahwa nilai merupakan suatu yang abstrak, ideal, 

dan menyangkut persoalan r terhadap yang dikehendaki, dan memberikan 

corak pada pola pemikiran, perasaan, dan perilaku. Dengan demikian, 

untuk melacak sebuah nilai harus melalui pemaknaan terhadap keyakinan 

lain berupa tindakan, tingkah laku, dan pola pikir
56

 

       Dari beberapa pendapat para ahli mengenai teori dari nilai, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa nilai merupakan suatu objek yang memiliki 

sifat yang melekat pada jiwa manusia di kehidupan manusia itu sendiri. 

Nilai dapat terwujud dalam diri seseorang dengan adanya indikator  dari 

pola keyakinan, tingkah laku, sikap dan pola pikir. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh Rokeach dalam Abdul Hadi bahwa nilai merupakan 

pendukung dasar dari sikap dan merupakan disposisi yang dapat 

mengarahkan perbuatan.
57

 

Oleh karena itu penanaman suatu nilai dapat dilakukan melalui suatu 

sumber dan metode yang berbeda-beda, dan proses sosialisasi melalui 

keluarga, lingkungan, pendidikan, dan agama. Jika dihubungkan dengan 

pendidikan baik formal, informal, dan non formal,  nilai yang diartikan di 

sini ialah nilai yang bermanfaat dalam praktek kehidupan menurut sudut 

pandang ajaran agama Islam, sebagai sumber nilai tu sendiri. 

 

a. Sumber Nilai 

Sumber nilai tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua nilai, nilai 

ilahiyah dan nilai insaniyah.
58
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1) Nilai Ilahiyah  

Nilai ilahiyah adalah nilai-nilai keagamaan pribadi yang harus 

ditanamkan kepada setiap anak didik, nilai ini merupakan wujud nyata 

dari jiwa ketuhanan dan menjadi inti kegiatan pendidikan. Nilai-nilai 

ilahiyah itu adalah iman,islam,ihsan,taqwa,ikhlas,tawakal,syukur,sabar. 

2) Nilai Insaniyah 

Nilai insaniyah adalah nilai-nilai kemanusiaan berupa bentuk nyata 

dalam tingkah laku dan budi pekerti sehari-hari yang akan melahirkan 

budi luhur atau al-akhlaq al-karimah. Adapun nilai-nilai insaniyah itu 

adalah Sillat al-rahmi (Kasih Sayang), Al-ukhuwah (Persaudaraan), 

Al-„adl (Adil), Husnu al-adzan (Berprasangka Baik), Al-tawadlu 

(Rendah Hati), Insyirah (Lapang Dada), Iffah (Menjaga Harga Diri), 

Al-Munfiqun (Dermawan). 

Menurut Muhammad Takdir, nilai Ilahiah (agama), 

kedudukannya sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Itulah 

sebabnya kenapa ia menempati posisi tertinggi dalam hierarki nilai.
59

  

Sehingga, nilai Ilahiah tersebut menjadi sebuah rujukan dari setiap 

nilai yang ada atau menjadi tempat konsultasi dari setiap nilai yang 

lebih rendah dari nilai Ilahiah. Maka sebuah nilai Insaniah atau 

kemanusiaan secara hierarkis berada di bawah nilai ilahi, dan 

kesemuanya harus berkonsultasi pada nilai yang lebih tinggi, sebagai 

suatu rujukan yang paling besar pengaruhnya bagi pengembangan 

nilai-nilai keagamaan. 

b. Macam-Macam nilai 

Nilai jika dilihat dari segi pengklasifikasian terbagi menjadi bermacam-

macam, diantaranya:
 60

 

1) Nilai Agama Islam, terdiri dari tiga bagian, yaitu: Nilai Keimanan 

(keyakinan), Nilai Ibadah (Syari‟ah), dan Akhlak (sikap). 
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pengelompokkan ini didasari oleh penjelasan Nabi 

MuhammadSAW kepada Malaikat Jibril mengenai arti Iman, 

Islam, dan Ihsan yang esensinya sama dengan akidah, syari‟ah 

dan akhlak. 

2) Nilai terbagi menjadi dua jika dilihat dari segi sumbernya, yaitu : 

Nilai Ilahiyyah, adalah nilai yang bersumber dari Allah SWT dan 

Nilai Insaniah yang berasal dari peradaban manusia sendiri. 

Kedua nilai tersebut selanjutnya membentuk norma, kaidah 

kehidupan pada masyarakat pengikutnya. 

 

c. Fungsi Nilai  

       Nilai mempunyai fungsi sebagai standar dan dasar dalam 

pembentukan konflik dan pencipta sebuah keputusan, motivasi dasar 

penyesuaian diri dan dasar perwujudan diri. Nilai sebagai sesuatu yang 

abstrak yang mempunyai sejumlah fungsi, antara lain:  

1) Nilai memberi tujuan atau arah (goals of purpose) kemana kehidupan 

harus dituju, harus dikembangkan atau harus diarahkan agar lebih 

baik.  

2) Nilai itu menarik (interests), memikat hati seseorang untuk dipikirkan, 

direnungkan, dimiliki, diperjuangkan, dan diahayati  

3) Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku (attitudes), atau 

bersikap sesuai dengan moralitas masyarakat, jadi nilai itu memberi 

acuan atau  pedoman hidup bagaiman seharusnya seseorang harus 

bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Nilai memberi aspirasi (aspirations) atau inspirasi kepada seseorang 

untuk hal yang berguna, baik, dan positif bagi kehidupannya.   

5) Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan (beliefs and 

convictions) seseorang, terkait dengan nilai-nilai tertentu
61
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Dengan mengetahui pengertian dari teori nilai, sumber nilai, macam-

macam nilai, dan fungsi nilai dalam penanaman nilai, maka 

diharapkan orang lain dapat memahami nilai tersebut dan dapat 

tertanam pada jiwa mereka sehingga diharapkan dapat mengubah nilai 

yang kurang baik kea rah yang lebih baik. Oleh karena itu fungsi nilai 

berperan penting dalam proses perubahan sosial, karena nilai berperan 

sebagai motivasi atau daya pendorong yang sangat kuat dalam hidup 

untuk mengubah diri sendiri atau masyarakat sekitarnya. 

 

d. Pendekatan dan Strategi Penanaman Nilai 

Menurut Raths setiap generasi memiliki hak untk menentukan 

nilainya sendiri, yang dianjurkan kepada generasi muda bukana nilainya, 

melainkan proses supaya mereka dapat menemukan nilai-nilai mereka 

sendiri, sesuai dengan lokasi tempat dan periode zamannya. Pendekatan ini 

digunakan secara meluas terutama dalam penanaman nilai nila agama dan 

nilai-nilai budya.
62

 

Penanaman  ialai-nilai agama islam adalah suatu tindakan atau cara 

untuk menanamkan pengetahuan yang berharga berupa nilai keimanan, 

ibadah, akhlak yang berlandaskan pada wahyu Allah swt dengan tujuan 

agar mampu mengamalkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari=hari 

dengan baik dan benar dengan kesadaran tanpa keterpaksaaan.
63

 

      Masa depan pendidikan Islam haruslah pendidikan yang Islami, 

yakni pendidikan yang dijiwai oleh nilai-nilai akidah dan moral Al - 

Qur‟an. Karena nilai moral (moral values) yang terkandung dalam Al-

Qur‟an dan Sunnah Rasul memiliki sifat yang unggul kompetitif secara 

universal terhadap nilai atau moral yang sekarang ini diterapkan secara 

universal. Untuk membentuk pribadi yang memiliki nilai atau moral yang 

baik maka diperlukan adanya suatu pendekatan penanaman nilai 
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(inculcation approach) yaitu suatu pendekatan yang memberi penekanan 

pada penanaman nilai soosial dalam diri siswa.  

  Menurut Ansori dalam menentukan nilai Islami, terdapat dua 

cara diantaranya sebagai berikut:
64

 

1) Pendekatan dengan menggunakan kajian ilmiah tentang akhlak 

orang-orang muslim itu sendiri yang dapat dijakdikan suritauladan. 

2) Pendekatan melalui Al-Qur‟an dan Al-Hadits sebagai sumber 

utamanya. Validitas ini jelas, namun masih terbatas karena tidak 

semua nilai Islami dapat diketahui oleh banyak orang , maka perlu 

adanya penggalian lebih komperhensip dan spesifik kembali dari 

kedua sumber nilai Islami tersebut dengan  pendukung-pendukung 

lainnya seperti yaitu Ijtihad, Ijma‟, Qiyas, Maslahah Mursalah, 

U‟rys, dan lain sebagainya. 

 

2. Definisi Kesetaraan Gender 

Dalam Women's Studies Encyclopedia, sebagaimana yang dikutip 

oleh Nasaruddin Umar gender didefinisikan sebagai konsep kultural yang 

berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, 

mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan 

yang berkembang dalam masyarakat.
65

 

 

 

 

Pengertian gender secara etimologis berasal dari kata gender yang 

berarti jenis kelamin.
66

. 

                                                             
64

 Aris Munandar, Tesis: Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam  Dan 

Budi Pekerti Di SMA”,(Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), h.30 
65 Rustan Efendy,Kesetaraan Gender dalam Pendidikan, (Dosen Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Parepare Jurnal Al-Maiyyah, Volume 07 No. 2 Tahun 2014), h.143 

 
66

 Jhon M. Echol, dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama, 2001), h.272 



 

Tetapi gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan 

disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, 

melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui 

proses sosial budaya yang panjang. Sementara dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (online), gender/gen·der/ /gendér/ n gamelan Jawa 

yang dibuat dari bilah-bilah logam berjumlah empat belas buah 

dengan penggema dari bambu.
67

 

Dalam kamus The Advance Leaners Dictionary Of Current 

English, sebagaimana dikutip oleh Tim Penulis Pusat Studi Wanita 

(PSW) UIN-Syarief Hidayatullah Jakarta menyebutkan bahwa Gender 

is the grouping of word into masculin, feminime, and neuter, 

according as they are regarded as male, female or without sex. 

(gender adalah kelompok kata yang mempunyai sifat maskulin, 

feminim, atau tanpa keduanya,netral).
68
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Menurut Aan Oakley dalam Istibsyaroh, gender adalah 

masalah budaya,merujuk kepada klasifikasi sosial dari laki-laki dan 

perempuan menjadi maskulin dan feminin, berbeda karena waktu 

dan tempat. Sifat tetap dan jenis kelamin harus diakui, demikian juga 

sifat tidak tetap dari gender. 
69

 

Menurut Robinson (2009:12) Gender is the structure of social 

relations that centres on the reproductive arena, and the set of 

practices (governed by this structure) that bring reproductive 

distinctions between bodies into social processes.
70

 

  Sementara menurut Bacchi dan Eveline (2010:68) Gender‟ is 

most often referred to as a social and cultural product. However, the 

emphasis on sex-disaggregated statistics means that gender tends to 

get produced as a part of a person rather than as a „principle of 

social organization.
71

 Dengan demikian bahwa gender adalah 

perbedaan biologis jenis kelamin dalam hubungan sosial dan budaya 

yang membedakan antara laki-laki dan perempuan yang tidak 

menetap sehingga dapat berubah sesuai kebutuhan dan zamannya.  

 

Sedangkan kata feminisme berasal dari bahasa latin, yaitu 

femina yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi feminine, 

artinya memiliki sifat-sifat keperempuanan. Kemudian kata itu 

ditambah isme menjadi feminisme, berarti (hal ihwal) paham 

keperempuanan. Kata tersebut berarti perempuan (tunggal) yang 

bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan (jamak), 
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sebagai kelas sosial. Dalam hubungan ini perlu dibedakan antara male 

dan female (sebagai aspek perbedaan biologis, sebagai hakikat 

alamiah), masculine dan feminime (sebagai aspek perbedaan 

psikologis dan struktural). Dengan kata lain, masculine-feminine 

ditentukan secara kultural, sebagai hasil pengaturan kembali 

infrastruktur material dan superstruktur ideologis.
72

 

 

a. Pengertian Kesetaraan Gender 

 

Keseteraan gender merupakan bentuk kemitrasejajaran antara 

laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Dengan wawasan gender maka 

kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek 

kehidupan adalah sebagai bentuk perwujudan hak manusia sebagai 

makhluk sosial dan budaya.
73

 

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi lakilaki dan 

perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hakhaknya sebagai 

manusia. Kesetaraan gender meliputi penghapusan diskriminasi dan 

ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. 

Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban 

ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan 

maupun laki-laki
74

 

Menurut Shirin kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi 

bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta 

hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi 

dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan 

dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam 
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menikmati hasil pembangunan. Dalam era millenium menuntut 

adanya perubahan besar yang berkaitan dengan relasi gender, yaitu 

suatu hubungan yang mengharuskan kesetaraan peran laki-laki dan 

perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.
75

 

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan 

dan laki-laki sama-sama menikmati status, kondisi atau kedudukan 

yang setara sehingga terwujud secara penuh hak-hak dan potensinya 

bagi pembangunan di segala aspek kehidupan berkeluarga, berbangsa 

dan bernegara. Islam mengamanahkan manusia untuk memperhatikan 

konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan baik sesama 

umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya.
76 

Kesetaraan gender adalah adanya persamaan antara laki-laki 

dan perempuan dalam memperoleh hak-haknya sebagai manusia 

dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara dengant idakadanya 

diskriminasi pasa salah satu gender. 

 

b. Penyebab terjadinya Ketidaksetaraan Gender 

Menurut Ritzer dan Goodman, ada empat tema yang menandai 

teori ketimpangan gender. Pertama, laki-laki dan perempuan 

diletakkan dalam masyarakat tak hanya secara berbeda, tetapi juga 

timpang. Secara spesifik, perempunan memperoleh sumber daya 

material, status sosial, kekuasaan dan peluang untuk 

mengaktualisasikan diri lebih sedikit daripada yang diperoleh lakilaki 

yang membagi-bagi posisi sosial mereka berdasarkan kelas, ras, 

pekerjaan, suku, agama, pendidikan, kebangsaan atau berdasarkan 

faktor sosial penting lainnya. Kedua, ketimpangan gender berasal dari 
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organisasi masyarakat, bukan dari perbedaan biologis atau kepribadian 

penting antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, meski manusia secara 

individual memiliki perbedaan ciri dan karakter satu sama lain, namun 

tidak ada pola perbedaan alamiah signifikan yang membedakan laki-

laki dan perempuan. Pengakuan akan ketimpangan gender berarti 

secara langsung menyatakan bahwa perempuan secara situasional 

kurang berkuasa dibanding lakilaki untuk memenuhi kebutuhan 

mereka bersama laki-laki dalam rangka pengaktualisasian diri. 

Keempat,semua teori ketimpangan gender menganggap laki-laki 

maupun perempuan akan menanggapi situasi dan struktur sosial yang 

semakin mengarah ke persamaan derajat (egalitarian) dengan mudah 

dan secara ilmiah. Dengan kata lain, mereka berkeyakinan akan 

adanya peluang untuk mengubah situasi.
77

 

 

c. Kesetaraan Gender dalam Islam 

Pada dasarnya semangat hubungan antara laki-laki dan 

perempuan dalam Islam bersifat adil (equal). Oleh karena itu 

subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan 

yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan 

dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam. Islam memang 

mengakui adanya perbedaan (distincion) antara laki-laki dan 

perempuan, tetapi bukan pembedaan (discrimination). Perbedaan 

tersebut didasarkan atas kondisi fisik-biologis perempuan yang 

ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun perbedaan tersebut tidak 

dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang 

lainnya.
78

Agama Islam mempersamakan status pria dengan wanita 

dalam aspek-aspek spiritual dan kewajiban-kewajiban keagamaan, 

mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada 

                                                             
77

Tri Wahyudi Ramdhan, Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam, h.78  
78

 Nasaruddin Umar, Kodrat Perempuan dalam Islam, (Jakarta: Lembaga Kajian 

Agama dan Gender, 1999), h.23 



 

perbedaan antara wanita dengan pria kecuali dengan akhlak yang baik 

dan yang buruk. Demikian pula wanita itu mendapat bagian yang 

sama dalam mendapat pahala.
79

 Namun seiring berjalannya waktu, 

wanita dihadapkan dengan yang namanya diskriminasi serta 

perbedaan gender yang menimubulkan permasalahan. Walaupun pada 

dasarnya antara laki-laki dan perempuan memiliki peran masing-

masing yang saling berhubungan satu sama lain.bisa jadi dalam satu 

peran dilakukan oleh keduanya, namun disisi lain ada peran yang 

harus dilakukan sendiri yaitu peran perempuan speperti hamil, 

melahirkan dan menyusui dan pekerjaan laki-laki yang lebih 

memerlukan tenaga. 

Emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh gerakan 

feminisme sebenarnya bukanlah hal baru dalam islam. Pada masa 

Rasulullah Saw, semangat feminisme juga muncul kepermukaan. 

Wanita muslimat pada saat itu menginginkan hak yang sama seperti 

laki-laki. Ummu salamah pernah mengadu kepada Rasullah dan 

berkata, “wahai Rasullullah, kaum pria ikut berperang sedang kita 

(wanita) tidak berperang, kita juga hanya mendapat separuh warisan” 

dalam tinta sejarah pada akhirnya peristiwa ini menjadi sebab 

turunnya ayat.
80

 Hadirnya islam adalah untuk menyelamatkan dan 

membebaskan kaum perempuan dari penindasan-penindasan dimasa 

jahiliyah. Al-Qur‟an tutun untuk mengangkat harkat dan martabat 

serta memberikan hak-hak bagi kaum wanita secara proporsional 

dengan tanpa mengesampingkan nilai-nilai kodrati dalam dirinya.
81

 

Sudah jelaslah kita keahui bahwa islam sangatlah menjunjung 

tinggi wanita adanya perbedaan itu menunjukan bahwa islam ingin 

melindungi hak-hak wanita yang seharusnya terjaga. 
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d. Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an 

Menurut Anwar (2006:20) the Qur‟mn speaks of equality of 

men and women in their origin, in their responsibility as created 

beings in their life on this earth and in their preparation for eventual 

resurrection. One may argue that while the Qur‟mn treats and 

recompenses men and women equally when dealing with ethico-

religious responsibilities, it appears to discriminate against women 

when dealing with social and legal obligations. 

Sedangkan menurut Abdurrahman Wahid (2000:94) Al-Qur'an 

memberikan konsep kesetaraan gender. Konsep tersebut adalah 

pertama, Al-Qur'an mengakui martabat laki-laki dan perempuan 

dalam kesejajaran tanpa membedakan jenis kelamin. Kedua, laki-laki 

dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di segala 

bidang kehidupan. 

Kesamaan antara perempuan dan laki-laki itu terutama dapat 

dilihat dari tiga dimensi: pertama dari segi hakikat kemanusiaannya. 

Ditinjau dari sudut kemanusiaan, bahwa Islam memberikan kepada 

perempuan sejumlah hak untuk meningkatkan kualitas 

kemanusiaannya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan,hak 

berpolitik (political education), dan hak-hak lainnya yang berkenaan 

denganurusan publik (public sector). 

Kedua, dari segi ajaran agama Islam mengajarkan bahwa laki-

laki dan perempuan akan mendapatkan balasan ketika melakukan 

amal sholeh, dan begitu pulasebaliknya. 

Ketiga, dari segi hak-hak dalam keluarga Islam yang 

memberikan hak untuk mendapatkan nafkah dan hak waris kepada 

perempuan, meskipun jumlahnya tidaksebanyak yang didapatkan oleh 

laki-laki. Selain itu perempuan juga mendapat hakuntuk saksi dan 

mendapatkan mahar. Perempuan juga mempunyai hak 



 

untukmengajukan tuntutan cerai bila ia menginginkan dan hak untuk 

menolak poligamikarena merasa tidak diperlakukan dengan adil.
82

 

 

3. Nilai-Nilai Kesetaraan Gender 

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi lakilaki dan 

perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hakhaknya sebagai 

manusia. Kesetaraan gender meliputi penghapusan diskriminasi dan 

ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. 

Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban 

ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan 

maupun laki-laki.
83

dalam hal ini isu kesetaraan gender diperjuangkan 

oleh para kaum feminis sebagai bentuk perjuangan untuk 

memperjuangkan haknya karena adanya diskriminasi yang terjadi. 

Seperti halnya definisi dari feminisme itu sendiri menurut Bhasin and 

Night dalam penelitian Astuti mrndefinisikan feminisme sebagai suatu 

kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di 

masyarakat, tempat kerja, keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan 

dan laki-laki untuk mengubah kesadaran tersebut. Maka hakikat 

feminisme dari masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesetaraan, 

harkat, serta kebebasan perempuan dalam memilih dan mengelola 

kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumahtangga.
84

 

Nilai-nilai kesetaraan gender dalam wilayah interaksi suami dan 

istri dapat dijumpai dalam keluarga. Rekonstruksi sosial untuk kesetaraan 

gender dimulai dari keluarga karena keluarga merupakan elemen strategis 

dalam mewujudkan kesetaraan gender. Unit masyarakat keluarga terdiri 

dari dua orang atau lebih yang hidup bersama, saling tergantung dengan 

                                                             
82 Abdurrahman Wahid, "Refleksi Teologis Perkawinan Dalam Islam", dalam Syafiq Hasyim 

(ed.), Menakar Harga Perempuan. Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Perempuan Dalam Islam 

(Bandung: Mizan, 1999), h. 170. 
83

 Tri Wahyudi Ramdhan, Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam, h.78  
84

 Tri Ayu Puji Astuti, Skipsi, Relevansi Pemikiran Pendidikan R.A Kartini dengan Konsep 

Feminisme dalam Pendidikan Islam,(Uin Raden Intan Lampung,2017), h.45 



 

keterikatan aturan dan emosional, di mana masing-masing anggota 

keluarga memiliki perannya masing-masing.
85

 Nilai-nilai kesetaraan 

gender dalam hal ini mengarah pada nilai-nilai kesetaraan gender yang 

sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural, menjunjung tinggi 

budaya timur, dan mayoritas beragama Islam. Dalam pandangan Islam, akar 

kesetaraan gender berasal dari kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa 

menciptakan manusia dan alam semesta secara seimbang dan saling 

melengkapi.86 

Oleh karena itu adanya  nilai-nilai kesetaraan gender yang dibawa 

oleh kaum feminis adalah kesetaraan, keadilan, dan kebebasan. Nilai-

nilai tersebut akan diuraikan sebagai berikut ; 

a. Nilai Kesetaraan 

Setara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sejajar 

(sama tingginya dan sebagainya) bisa juga diartikan sebagai sama 

tingkatnya (kedudukannya dan sebagainya); sebanding, sepadan dan 

seimbang.
87

  

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan  

perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai  

manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan 

politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan 

dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil 

pembangunan. Dalam era  millenium menuntut adanya perubahan 

besar yang berkaitan dengan relasi gender, yaitu suatu hubungan yang 

mengharuskan kesetaraan peran laki laki dan perempuan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
88

 Kesetaraan 

gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki sama-
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sama menikmati status, kondisi atau kedudukan yang setara sehingga 

terwujud secara penuh hak-hak dan potensinya bagi pembangunan di 

segala aspek kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara.  

Konsep kesetaraan gender dalam Hukum Islam didasarkan 

pada prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai individu, 

masyarakat, dan hamba dihadapan tuhannya yang dilandaskan pada 

Qur‟an atau yang sejalan dengan fundamental spirit Islam, yaitu 

keadilan, perdamaian, kesetaraan dan musyawarah. 

Dari bebrapa definisi diatas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa kesetaraan adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan 

perempuan untuk memperoleh kesempatan serta haknya sebagai 

individu, masyarakat, dan hamba dihadapan tuhannya agar mampu 

berperan dan berpartisipasi di segala aspek kehidupan berlandaskan 

Al-Qur‟an 

 

Nasaruddin Umar mengintrodusir prinsip-prinsip kesetaraan 

gender yang di akumulasikan dari ayat-ayat al Qur‟an sebagai berikut:  

1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba (QS. Al 

Zariyat:56), pencapaian derajat ketaqwaan tidak berdasarkan 

perbedaan jenis kelamin tertentu (QS. Al Hujurat ayat13).  

 

QS. Al Zariyat:5 

ٌَ نََصبِدق ٌۙ  ْٔ َعُذ ْٕ ب حُ ًَ ج/ ٘﴿ اََِّ ّٰٚ س
ّٰ
 (5:15﴾ ) انّز

Artinya : 

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 

beribadah kepada-Ku.  (Az-Zariyat/51:56) 

 

 

 

 

 



 

QS. Al Hujurat ayat: 13 

 

ا ۚ اِ  ْٕ قَبَۤبى َِم نِخََعبَسفُ َّٔ بًب  ْٕ ُكْى ُشعُ
ُّٰ َجَعْه َٔ  ٗ

َْثّٰ اُ َّٔ ٍْ َرَكٍش  ُكْى يِّ ُّٰ َٓب انَُّبُط اََِّب َخهَْق ٰٓبَُّٚ ّٰٚ  ﴿ ٌَّ

ْٛش  اَْكشَ  ْٛى  َخبِ َ َعهِ
ّٰ
ٌَّ ّللّا ىُكْى ۗاِ ِ اَْحقّٰ

ّٰ
َُْذ ّللّا ث/ َٖٔيُكْى ِع  (311:4﴾ ) انحجشّٰ

Artinya: 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 

yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.  (Al-

Hujurat/49:13) 

 

 

2) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi (QS. Al An‟am:165). 

QS. Al An’am:165 

 

ْٙ َيبٰٓ  ُكْى فِ َٕ َْبهُ ٍج نِّٛ َق بَْعٍط َدَسجّٰ ْٕ َسفََع بَْعَعُكْى فَ َٔ ى َِف اْْلَْسِض 
ْ٘ َجَعهَُكْى َخهّٰۤ َٕ انَِّز ُْ َٔ  ﴿

ٌَّ َسبََّك َعِشُْٚع اْنعِ  ىُكْىۗ اِ حّٰ ْٛى  اّٰ ِح س  سَّ ْٕ ّٗ نََغفُ اََِّ َٔ  (5::1:/اْلَعبو)  ﴾ ٘ٙٔ ࣖقَبِةِۖ 

Artinya: 

Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi 

dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk 

mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya 

Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha 

Pengampun, Maha Penyayang. (Al-An'am/6:165) 

 

3) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial (QS. Al 

A‟raf:172)  

QS. Al A’raf:172 



 

ْىۚ اَنَْغُج  ِٓ َْفُِغ  اَ
ٰٗٓ ََٓذُْْى َعهّٰ اَْش َٔ َّٚخَُْٓى  ِْْى ُرسِّ ِس ْٕ ٍْ ظُُٓ َدَو ِي ْٰٙٓ اّٰ  بَُِ

ٍْْۢ اِْر اََخَز َسبَُّك ِي َٔ  ﴿

 ٌٍَۙ ْٛ فِهِ َزا غّٰ ّْٰ  ٍْ ِت اََِّب ُكَُّب َع ًَ ّٰٛ َو اْنقِ ْٕ ا َٚ ْٕ نُ ْٕ ٌْ حَقُ ِْٓذََب ۛاَ ٗۛ َش
ا بَهّٰ ْٕ  ﴾ ٧ٕٔبَِشبُِّكْىۗ قَبنُ

 (11:17) اْلعشاف/ 

Artinya: 

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang 

belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil 

kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini 

Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami 

bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak 

mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.” (Al-

A'raf/7:172) 

 

4) Semua ayat yang berkaiatan dengan drama kosmis atau penciptaan Adam 

dan pasanganya di surga sampai turun ke bumi selalu menyertakan kedua 

belah pihak secara aktif dengan menggunkan kata ganti untuk dua orang 

(huma), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa.  

5) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi (QS. Al Imran ayat 

195, QS. Al Nisa‟ ayat 124, QS. Al Nahl, ayat 97, QS. Ghafir ayat 40). 
89

 

 

 

 

 

QS. Al Imran ayat 195 

 ٍْْۢ ٗۚ  بَْعُعُكْى يِّ َْثّٰ ْٔ اُ ٍْ َرَكٍش اَ ُُْكْى يِّ َم َعبِيٍم يِّ ًَ ُْٛع َع ْٙ َْلٰٓ اُِظ ُْى اََِّ ﴿ فَبْعخََجبَة نَُْٓى َسبُّٓ

ا بَْعٍط ۚ  ْٕ قُخِهُ َٔ ا  ْٕ ُ خَه
قّٰ َٔ  ْٙ ْٛهِ ْٙ َعبِ ا فِ ْٔ ُر ْٔ اُ َٔ ِْْى  ٍْ ِدَٚبِس ا ِي ْٕ اُْخِشُج َٔ ا  ْٔ ٍَ َْبَجُش ْٚ فَبنَِّز

ُِْذ  ٍْ ِع ابًب يِّ َٕ  ثَ
ُشۚ ّٰٓ َْ َٓب اْْلَ ٍْ حَْحخِ ْ٘ ِي ٍج حَْجِش

ُْى َجُّّٰ َْلُْدِخهََُّٓ َٔ ْى  ِٓ حِ ُُْْٓى َعِّٛبّٰ ٌَّ َع ِ ۗ َْلَُكفَِّش
ّٰ
ّللّا

ُ ِعُْ 
ّٰ
ّللّا اِة َٔ َٕ ٍُ انثَّ ِٗ ُحْغ ل عًشاٌ/ ٩َ٘ٔذ  (41:15﴾ ) اّٰ
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Artinya:  

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan 

berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang 

beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) 

sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang 

yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada 

jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus 

kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga 

yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan 

di sisi Allah ada pahala yang baik.” (Ali 'Imran/3:195) 

 

b. Nilai Keadilan 

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama 

berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak 

sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau 

perbuatan atau perlakuan yang adil.
90

 Sedangkan menurut bahasa Arab, adil 

disebut dengan kata „adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan al‟adl 

artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak 

sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya.   

Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap 

dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan- 

aturan yang telah ditetapkan oleh agama.
91

 Dengan berbagai muatan makna 

“adil” tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu 

keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak 

kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak 
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adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek 

kehidupan.
92

 

Islam mendefinisikann adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak 

didzalimi. Dalam khazanah islam yang lainnya, keadilan yang dimaksud 

adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, 

didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan tuhan dan penerimaan 

manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.
93

   

  Murtadha Muthahhari memaknai keadilan sebagai suatu keadaan sesuatu 

yang seimbang. Dalam suatu masyarakat terdapat bagian-bagian yang 

beragam yang menuju satu tujuan tertentu, maka disitu terdapat banyak 

syarat. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok masyarakat tersebut dapat 

bertahan dan dapat memberi pengaruh yang dikehendaki darinya, serta dapat 

memenuhi tugas yang diletakkan padanya. 

Keadilan adalah memeberikan kepada manusia hak yang harus 

diterimanya dan Allah adalah Sang Pencipta yang tidak seorang pun 

mempuanyai ha katas Nya. Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, 

maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan 

manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan sesama individu, 

masyarakat, pemerintah, alam dan dengan mahluk ciptaan Tuhan lainnya. 

Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan, dan setiap produk manusia 

harus mengandung nilai-nilai keadilan karena sejatinya perilaku dan produk 

yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang 

berakibat kerusakan baik pada manusia maupun kepada alam semesta.
94

  

Dari beberapa definini diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

keadilan merupakan suatu keadaan yang seimbang dan tidak memihak 

sehingga tidak terjadi kezaliman antara keduabelah pihak untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu.  
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Feminisme merupakan sebuah gerakan akan sebuah pemahaman 

untuk memperjuangkan kesetaraan dan pembebasan akan ketidakadilan pada 

perempuan untuk mengubah keadaannya.  Dimana para pengganut paham ini 

merupakan para feminis yang merasakan adanya ketidak adilan. Menurut para 

feminis tersebut, yang dimaksudkan dengan keadilan antara laki-laki dan 

perempuan adalah kesetaraan hak dan kewajiban diantara mereka.
95

 Dalam 

keadaannya islam sudah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan 

memiliki kedudukan yang sama seperti yang sudah dijelaskan dalam alquran 

pada Q.S An Nisa (4 : 9) berikut: 

 

ْنَٛقُ  َٔ  َ
ّٰ
ْىِۖ فَْهَٛخَّقُٕا ّللّا ِٓ ْٛ ا َعهَ ْٕ فًب َخبفُ َّٚتً ِظعّٰ ِْٓى ُرسِّ ٍْ َخْهفِ ا ِي ْٕ ْٕ حََشُك ٍَ نَ ْٚ ْنَْٛخَش انَِّز َٔ ا ﴿  ْٕ نُ ْٕ

ًْل  ْٕ ًْٚذا  قَ  (311﴾ ) انُغۤبء/ ٩َعِذ

Artinya : 

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan 

dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena 

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 

kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. 

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak 

menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak 

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak 

padanya. (An-Nisa'/4:19) 

Yvonne Yazbeck Haddad dalam Ariana menegaskan bahwa al-

Qur‟an merupakan sumber nilai yang pertama kali menggagas konsep 

keadilan gender dalam sejarah panjang umat manusia.
96

 

Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa Islam telah memberikan 

keadilan antara laki-laki dan perempuan. Seperti pada masa nabi 

Muhammad saw dimana perempuan ditempatkan dalam kedudukan yang 

setara dengan laki-laki yaitu dengan membongkar sister patriarki pada masa 
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jahiliah dan menyuruh umat islam untuk mengadakan aqiqah untuk 

menyambut kelahiran anak perempuan sebagaimana halnya laki-laki. Selain 

itu jika pada masa jahiliah perempuan tidak diberi hak untuk mewarisi 

bahkan menjadi harta warisan, maka islam datang dengan memberi warisan 

kepada perempuan.  

 

c. Nilai Kebebasan 

Kebebasan atau biasa disebut dengan keadaan bebas, merupakan awal 

dari kata bebas yang artinya lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, 

dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya 

dengan leluasa).
97

 

 Kebebasan adalah konsep yang muncul dari filsafat politik dan 

mengidentifikasi kondisi di mana individu mempunyai hak untuk bertindak 

menurut kehendaknya.
98

 Secara selintas, apa yang dapat dimengerti dari 

konsep kebebasan adalah “tiadanya paksaan dari kehendak yang lain” 

(absence of constraint from another‟s will) baik „yang lain‟ itu individu, 

kelompok, atau negara atau dalam definisi lain tentang kebebasan seseorang 

adalah “tiadanya intervensi manusia atas penggunaan seseorang akan 

kuasanya” (the absence of human interference with his exercise of his 

power).
99

 

Kebebasan menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

1) John Dewey mengatakan bahwa kebebasan manusia merupakan sebuah 

kondisi dimana manusia mampu memerintah dirinya sendiri tanpa mengikuti 

desakan orang lain, terlepas dari kekangan-kekangan yang mengikat, serta 

selalu berusaha sesuai dengan apa yang menjadi bakat dan kemampuannya. 

Kebebasan menurutnya ada beberapa macam, yaitu :
100
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a) pertama, kebebasan berpikir artinya tidak ada yang menghalangi 

pikiran bekerja.  

b) Kedua, kebebasan intelegensi yaitu kebebasan untuk melakukan 

observasi dan pertimbangan yang dilakukan atas nama sejumlah 

tujuan yang pada hakikatnya berharga.  

c) Ketiga, kebebasan berbicara (menyampaikan pendapat). 

d) Keempat, kebebasan bergerak (bertindak dalam eksperimen).  

 

2) Menurut Al-Abrasyi, kebebasan merupakan keberanian mengambil sikap 

untuk tidak mengikuti apa yang telah menjadi pertimbangan orang lain, yang 

pada intinya, manusia harus percaya dan berpegang teguh pada kemampuan 

diri sendiri (fitrah).
101

 

 

Dari bebrapa pendapat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kebebasan 

adalah kondisi dimana seseorang memiliki hak dan keberanian untuk melakukan 

kehendaknya tanpa desakan dari luar maupun intervensi dari pihak lain sesuai 

fitrahnya sebagai manusia.  

Feminisme merupakan sebuah gerakan akan sebuah pemahaman untuk 

memperjuangkan kesetaraan dan pembebasan akan ketidakadilan pada perempuan 

untuk mengubah keadaannya.  David Jary dan Julia Jary menyebutkan salah satu 

pengertian feminism dengan teori atau praktek sosio politik yang bertujuan untuk 

membebaskan perempuan dari supremasi dan eksplotasi kaum laki-laki.
102

  

Ideology tentang kebebasan yang dimaksud itu bisa ditemukan dalam Al-

Quran dimana laki-laki dan perempuan itu berpotensi untuk meraih prestasinya 

masing-masing seperti berikut: 

Q.S An-Nisa : 124 
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 َٔ ٌَ اْنَجَُّتَ  ْٕ ى َِك َْٚذُخهُ
ٍ  فَبُٔنّٰۤ َٕ ُيْؤِي ُْ َٔ  ٗ

َْثّٰ ْٔ اُ ٍْ َرَكٍش اَ ِج ِي هِحّٰ ٍَ انّصّٰ ْم ِي ًَ ٍْ َّْٚع َي َٔ َْل ﴿ 

ًْٛشا  ٌَ ََقِ ْٕ ًُ  (31:73﴾ ) انُغۤبء/ ُْٕٗٔٚظهَ

 

 

Artinya : 

Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun 

perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan 

mereka tidak dizalimi sedikit pun. (An-Nisa'/4:124) 

Q.S Ghafir : 40 

 

  ٍ َٕ ُيْؤِي ُْ َٔ  ٗ
َْثّٰ ْٔ اُ ٍْ َرَكٍش اَ َم َصبنًِحب يِّ ًِ ٍْ َع َي َٔ َٓۚب  ٰٖٓ اِْلَّ ِيْثهَ َم َعِّٛئَتً فَََل ُْٚجضّٰ ًِ ٍْ َع ﴿ َي

ِْٛش ِحَغبٍة  َٓب بَِغ ْٛ ٌَ فِ ْٕ ٌَ اْنَجَُّتَ ُْٚشَصقُ ْٕ ى َِك َْٚذُخهُ
 (34134﴾ ) غبفش/ ٓٗفَبُٔنّٰۤ

Artinya : 

  Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas 

sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik 

laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka 

akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga. (Q.S 

Gafir/40:40). 

 

4. Manfaat Nilai-Nilai Kesetaraan Gender  

Permasalahan gender sebenarnya bukan hanya ditujukan kepada kaum 

perempuan semata, tetapi juga kepada laki-laki, walau demikian yang dianggap 

mengalami posisi termarginalkan adalah pihak perempuan, maka perempuanlah yang 

lebih ditonjolkan dalam pembahasan untuk mengejar kesetaraan gender yang telah 

diraih oleh laki-laki beberapa tingkat dalam peran sosial, terutama di 

bidangpendidikan karena bidang inilah diharapkan dapat mendorong perubahan 

kerangka berpikir, bertindak, dan berperan dalam berbagai segmen kehidupan sosial. 

Feminisme adalah sebuah gerakan akan sebuah pemahaman untuk 

memperjuangkan kesetaraan dan pembebasan akan ketidakadilan pada perempuan 



 

untuk mengubah keadaannya. Gerakan yang diperjuangkan tersebut semata-mata 

memiliki suatu tujuan yaitu untuk meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan 

agar sama atau sejajar dengan kedudukan serta derajat laki-laki.  

Dalam hal ini apa yang diperjuangkan oleh kaum perempuan dalam sector 

publiknya, yaitu dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.  Seperti pendapat 

Rahmawati dan Ravitasari dalam penelitiannya menyimpulkan nilai feminisme 

terbagi dalam tiga bagian yaitu  nilai feminisme di bidang pendidikan, sosial, dan 

ekonomi.
103

 Selain itu dalam memperjuangkan ketidakadilan dalam gender. Seperti 

yang dikatakan oleh Mansour Fakih bahwa perbedaan gender sesungguhnya tidak 

menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender.  

Namun ternyata dalam hal ini perbedaan gender telah melahirkan berbagai 

ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam beberapa manifestasi ketidakadilan gender, yaitu 

marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan, 

subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan 

stereotype atau pelabelan negatif, dan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik, 

serta beban kerja yang panjang dan lebih banyak.  

Oleh karna itu penting bagi kita untuk mengetahui nilai-nilai feminisme agak 

kita dapat menentukan apa yang seharusnya diperjuangkan dalam gerakan feminisme 

ini. 

Gerakan feminisme adalah suatu gerakan untuk mendobrak tataran social 

secara keseluruhan terhadap nilai-nilai yang merepresi perempuan agar perempuan 

mendapatkan kedudukan dan derajat yang sama baik dalam bidang social politik, 

ekonomi, dan hokum seperti yang diperoleh kaum laki-laki.
104

 

Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa mengetahui nilai serta 

tujuan dari feminisme memiliki manfaat seperti yang dikatakan oleh Abdul 
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Mustaqim tentang Feminisme dalam penelitiannya, bahwa kesetaraan dan keadilan 

gender memiliki implikasi pada beberapa hal, yaitu:
105

 

Pertama, bahwa kesetaraan dan keadilan gender meniscayakan tidak adanya 

salah satu jenis kelamin yang tersubordinasi oleh jenis kelamin yang lain.  

Kedua, tidak ada marginalisasi terhadap jenis kelamin tertentu dengan 

mengurangi kesempatannya.  

Ketiga, terbebaskan dari stereo type yang sesungguhnya hanya merupakan 

mitos belaka.  

Keempat, tidak ada yang menanggung beban lebih berat dari yang lain. Dalam 

kaitan ini keadilan gender meniscayakan kesamaan kepada laki-laki dan perempuan, 

baik dalam hal hak dan kewajibannya. 

 

 

 

B. Teori Buku Teks Pelajaran 

1. Definisi Buku 

Buku berasal dari kata Biblio (Yunani), Bibliotec (Jerman), Bibliotheque 

(Prancis), dan Bibliotecha (Spanyol/Portugis) yang berarti pustaka, buku. Menurut 

Soeatminah dalam buku Wiji Suwarno menyatakan bahwa “buku adalah wadah 

informasi berupa lembaran kertas yang dicetak, dilipat, dan diikat menjadi satu 

pada punggungnya serta diberi sampul”.
106

 Menurut Purwadarminta buku 

merupakan beberapa helai kertas yang terjilid (berisi tulisan untuk dibaca atau 

halaman halaman kosong untuk ditulisi.
107

 Pernyataan ini menjelaskan buku 

secara fisiknya.  UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) dalam buku puwono meyatakan keyakinannya tentang buku: “Buku 

merupakan wahana utama bagi informasi, riset sebagai sumber peradaban dan 
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rekreasi, mendorong pembangunan nasional, memperkaya kehidupan pribadi, 

menjaga untuk saling hormatmenghormati diantara bangsa-bangsa yang berbeda 

kebangsaan dan kebudayaannya serta memperkokoh keinginan untuk damai dihati 

setiap lelaki dan perempuan sebagaimana diharapkan UNESCO”.
108

 

Buku teks pelajaran kedudukannya dianggap penting dalam proses 

pembelajaran, karena buku termasuk kedalam sumber belajar dan bahan belajar 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, buku teks pelajaran 

dianggap sebagai buku acuan wajib dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. 

 

2. Definisi Buku Teks Pelajaran 

Menurut Nasution sebagaimana yang dikutip oleh Anisah dan Azizah 

menjelaskan bahwa buku pelajaran biasanya merupakan sebuah hasil seorang 

pengarang atau tim pengarang yang disusun berdasarkan kurikulum atau 

penafsiran tentang kurikulum yang berlaku. Biasanya buku pelajaran merupakan 

salah satu pendekatan tentang implementasi kurikulum dan karena itu ada 

kemungkinan terdapat berbagai macam buku pelajaran tentang satu bidang studi 

tertentu buku teks pelajaran adalah sebuah karya tulis yang berbentuk buku dalam 

pelajaran tertentu yang merupakan buku standar yang dipergunakan oleh pendidik 

dan peserta didik dalam proses belajar mengajar yang dilengkapi dengan sarana 

prasarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh peserta didik sehingga 

dapat menunjang program pengajaran.
109

 Menurut James Andrew Laspina 

sebagaimana yang dikutip oleh Muhmmad Akmansyah mendefinisikan buku teks 

sebagai berikut : a textbook is a book which is an exposition of generally accepted 

principles in onesubject, intended, primarily as a basis for instruction in 

classroom or pupil book teacher situation. 
110
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Buku teks atau buku pelajaran merupakan buku yang digunakan siswa 

dalam mendukung kegiatan belajar yang berisi uraian mengenai materi tertentu 

yang disusun secara sistematis dengan tujuan tertentu buku teks pelajaran ini 

digunakan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah biasanya selain 

memuat materi juga memuat soal-soal yang dapat dikerjakan siswa untuk melatih 

kegiatan belajar siswa.
111

 

Buku ajar yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian 

Pendidikan Nasional dan Kementrian Agama (dulu Dinas Pendidikan Nasional 

dan Departemen Agama) disebarluaskan ke semua sekolah di tanah air sebagai 

buku pegangan wajib serta tidak diperdagangkan
112

 Selain itu, dalam 

Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008  Pasal 1 menjelaskan bahwa ”Buku teks 

adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan 

menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka 

peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, 

peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan 

standar nasional pendidikan”.
113

 Tarigan memberikan opininya mengenai buku 

teks pelajaran sebagai berikut :  

Buku ajar merupakan buku pelajaran yang ditujukan bagi siswa pada 

jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SMA/SMK, dan sebagainya 

a) Buku ajar selalu berkaitan dengan bidang studi tertentu misalnya (Pendidikan 

Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, 

Fisika, Sejarah, dan sebagainya). 

b) Buku ajar selalu merupakan buku yang standar. Pengertian standar di sini 

ialah baku, menjadi acuan berkualitas dan biasanya ada tanda pengesahan dari 

badan wewenang di bawah Dinas Pendidikan Nasional. 
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c) Buku ajar ditulis oleh pakar di bidangnya masing-masing. 

d) Buku ajar ditulis untuk tujuan intruksional tertentu. 

e) Buku ajar dilengkapi dengan sarana pengajaran.
114

  

Dari pengertian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa buku teks pelajaran 

memiliki arti buku yang diterbitkan dan disebarluaskan oleh pemerintah sebagai buku 

pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar dan disusun oleh 

para pakar dalam bidang dipergunakan untuk menunjang pembelajaran yang ada di 

sekolah.  Buku teks biasanya tergolong menjadi dua yaitu buku teks pengangan guru dan 

yang kedua ada adalah buku teks pegangan siswa yang berisi materi materi pembelajaran 

yang berkesinambungan dengan kurikulum yang mencapai tujuan yang telah ditentuk. 

3. Bagian-bagian Buku Teks Pelajaran 

 Buku telah menjadi suatu bentuk cetak yang dapat digunakan untuk 

menyajikan segala jenis tulisan untuk banyak keperluan. Mulai dari penyajian 

informasi dan pengetahuan, menceritakan suatu kisah, hingga hanya untuk kumpulan 

istilah. Banyak juga jenis keperluan yang membutuhkan buku misalnya buku untuk 

menambah wawasan, hiburan, atau juga untuk kebutuhan pembelajaran. Buku juga 

terdiri dari beragam jenis dimana dalam penggunaan untuk masing-masing keperluan 

dapat menyesuaikan dengan jenis yang tepat untuk digunakan. 

 Untuk menjadi sebuah buku dengan satu kesatuan buku yang utuh maka 

sebuah buku yang layak hendaknya disusun atas dasar struktur yang baik dan rapi. 

Buku tersusun atas bagian-bagian yang membangun buku menjadi sebuah struktur 

bahan cetakan yang layak untuk dibaca dan dikonsumsi oleh khalayak umum 

ataupun target pembaca yang lebih spesifik. 

Suwarno menyebutkan mengenai bagian-bagian penyusun buku secara 

umum. Struktur atau bagian-bagian buku secara umum tersebut adalah sebagai 

berikut:
115
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a. Cover  

Cover atau sampul buku merupakan bagian pelindung paling luar buku yang 

berguna untuk penyajian judul halaman publikasi, nama penulis, penerbit yang 

disertai gambar grafis untuk mendukung daya tarik pembaca. Berdasarkan 

peletakan atau posisinya maka cover atau sampul buku terdiri dari: 

1) Cover depan, merupakan tampilan depan atau muka buku yang terletak di 

bagian awal buku 

2) Cover belakang, merupakan cover yang terletak pada bagian akhir atau 

belakang buku yang menjadi penutup buku 

3) Punggung buku, biasanya ada pada buku-buku yang tebal dimana terletak 

pada samping atau antara cover depan dan belakang sebagai pelindung 

ketebalan buku 

4) Endorsement, merupakan kalimat dukungan yang diberikan oleh pembaca 

awal yang ditulis pada cover buku bagian belakang sebagai bentuk penguatan 

dan daya pikat sebuah karya cetak 

5) Lidah cover, dibuat untuk kepentingan estetika terbitan atau juga 

menunjukkan keeksklusifan dan sesuatu yang berbeda dari buku. Lidah cover 

biasa berisi foto beserta riwayat hidup penulis atau ringkasan buku yang biasa 

juga disebut dengan telinga buku atau jaket buku. 

 

b. Halaman Preliminaries 

 Halaman preliminaries ini merupakan halaman pendahuluan yang sangat 

perlu disertakan sebelum informasi atau isi utama buku disampaikan, 

peletakannya tepat diantara cover dan isi buku. Halaman preliminaries dapat 

terdiri atas: 

1) Halaman judul, berisi judul, sub-judul, nama penulis, nama penerjemah, 

hingga penerbit. Banyak juga buku yang menambahkan halaman prancis 

atau halaman kulit ari yang hanya berisi judul buku saja 

                                                                                                                                                                             
 



 

2) Halaman kosong, biasanya terletak dibalik halaman prancis yang tidak 

memuat informasi apapun. Beberapa penerbit memanfaatkan halaman ini 

untuk menampilkan undang-undang hak cipta 

3) Catatan hak cipta (Copyright), pada halaman ini memuat judul buku, 

nama penulis/pengarang/penerjemah, pemilik hak cipta hingga tim 

publikasi seperti desaner sampul dan ilustrasi 

4) Halaman tambahan, halaman tambahan berisi prakata atau kata pengantar 

dari penulis 

5) Daftar isi 

 

c. Bagian Utama (Isi) 

 

Bagian isi ini tentu saja bagian yang memuat dan membahas informasi atau materi 

inti dari buku tersebut. Beberapa bagian yang menyusun Bagian Inti atau isi ini 

antara lain: 

1) Pendahuluan, merupakan sebagai awalan sebelum pembaca membaca pokok 

permasalahan sehingga pembaca mengetahui mengapa pokok permasalahan 

tersebut perlu dibahas 

2) Judul Bab, sebuah buku biasanya terdiri dari beberapa bab dimana masing-

masing bab membahas mengenai topik umum tertentu 

Penomoran Bab 

3) Alinea, atau paragraf ini merupakan bagian dimana penulis menuangkan isi 

atau apa yang hendak disajikan 

4) Perincian, deskripsi mengenai objek agar pembaca tidak bingung terhadap 

objek yang sedang dibahas, biasanya untuk objek atau istilah asing 

5) Kutipan 

6) Ilustrasi 

7) Judul lelar, biasanya ditempatkan diatas atau dibawah teks biasanya berisi 

judul buku atau judul bab atau nama pengarang sebuah buku 

https://ilmu-pendidikan.net/pustaka/hak-eksklusif-penulis-yang-memiliki-hak-cipta-sebuah-buku


 

8) Inisial, penegasan awalan huruf atau kalimat pada masing-masing bab 

dilakukan dengan mencetak tebal dan membuat ukuran sebuah huruf lebih 

besar dari huruf lainnya. 

 

d. Bagian Postliminary 

Bagian Postliminary ini merupakan bagian akhir untuk menutup isi buku. Diletakan 

antara bagian utama dengan cover belakang buku. Bagian postliminary ini terdiri 

atas: 

 

1) Catatan penutup, biasanya berisi kesimpulan atau ringkasan atau 

penambahan materi atau informasi yang relevan 

2) Daftar istilah atau glossary 

3) Lampiran 

4) Indeks, berupa daftar istilah yang terdapat dalam buku yang disertai dengan 

halaman kemunculan istilah tersebut tanpa disertai arti dan disusun secara 

alfabetis agar mempermudah pencarian 

5) Daftar pustaka 

6) Biografi penulis 

Struktur dan bagian-bagian buku diatas merupakan penyusun buku secara umum. 

Pada kenyataannya struktur atau bagian-bagian penyusun buku diatas tetap 

menyesuaikan dengan kebutuhan dan masing-masing jenis buku. Untuk jenis buku 

tertentu mungkin memerlukan tambahan bagian tertentu untuk melengkapi bagian 

bukunya, namun ada juga beberapa jenis buku yang tidak semua bagian diatas 

menjadi penyusun buku contoh saja pada buku jenis novel yang tentu saja tidak perlu 

adanya daftar pustaka. 

Sebagai penulis juga pembaca tentu perlu mengetahui struktur dan bagian-bagian 

buku. Bagi penulis dan penerbit melengkapi bagian-bagian buku tentu menjadi 

kewajiban agar aspek-aspek pada buku dapat disajikan kepada pembaca dengan 

kondisi yang terbaik dan layak baca, pembaca juga tentunya tidak kebingungan 

dengan buku yang dibacanya jika buku tersebut memiliki susunan struktur yang baik 

https://ilmu-pendidikan.net/pustaka/buku/aspek-aspek-yang-terdapat-pada-buku


 

dan bagian-bagian penyusun buku yang lengkap. Jadi dengan kelengkapan penyusun 

buku maka buku menjadi layak baca serta menguntungkan bagi semua pihak yang 

terlibat dalam penyusunan dan penggunaan buku. 

 

C. Tinjauan Umum Pendidikan Agama Islam 

1. Definisi Pendidikan Islam 

Pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan atau pembinaan terhadap 

peserta didik. Pendidikan dapat diartikan secara sempit, dan dapat pula diartikan 

pula secara luas. Secara sempit diartikan “bimbingan yang diberikan kepada anak-

anak sampai dewasa”. Pendidikan dapat diartikan secara luas, yakni : segala 

sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia, 

yaitu menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai peserta didik, sehinga nilai-

nilai yang terkandung dalam pendidikan itu menjadi bagian dari kepribadian 

peserta didik , yang pada gilirannnya ia menjadi bagian dari kepribadian peserta 

didik, yang pada gilirannya ia menjadi orang pandai, baik, mampu hidup dan 

berguna bagi masyarakat.
116
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Menurut Zakiah Daradjat pendidikan agama Islam atau At-Tarbiyah 

Al-Islamiah adalah usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar 

kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan 

ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup.
117

 

Pendidikan agama Islam adalah suatu kegiatan yang bertujuan menghasilkan 

orang-orang beragama, dengan demikian pendidikan agama perlu diarahkan 

ke arah pertumbuhan moral dan karakter.
118

 

Istilah pendidikan dalam konteks Islam, pada umumnya mengacu 

pada terma al-tarbiyah, al-ta‟dib, dan al-ta‟lim yang dapat dipakai secara 

bersamaan, karena memiliki kesamaan makna.
119

Namun secara esensial, 

setiap terma memiliki perbedaan, baik secara tekstual maupun kontekstual. 

Kata al-tarbiyah berasal dari kata rabb yang bermakna, tumbuh, berkembang, 

memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau 

eksistensinya.
120

 

Dalam pengertian luas, pendidikan Islam yang terkandung dalam terma al-

tarbiyah terdiri atas empat unsur pendekatan, yaitu: pertama, memelihara dan 

menjaga fitrah peserta didik menjelang dewasa (baligh); kedua, 

mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan; ketiga, 

mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan; keempat, melaksanakan 

pendidikan secara bertahap. 

Sedangkan makna al-ta‟lim lebih bersifat universal dibandingkan 

dengan al-tarbiyah maupun al-ta‟dib. Sebagai contoh Rasyid Ridha, 

mengartikan al-ta’lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan 

pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.
121
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Terlepas dari pemaknaan diatas, para ahli pendidikan Islam telah mencoba 

memformulasikan pengertian pendidikan Islam, di antara batasan yang sangat 

variatif, adalah sebagai berikut: 

 

a) Ahmad Tafsir mendifinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang 

diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan 

ajaran Islam.
122

 

b) Al-Syaibany mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah proses 

mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, 

masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara 

pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara 

sekian banyak profesi asasi masyarakat. 

c) Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang 

utama (insan kamil).
123

 

d) Fadhil Al-Jamali mengatakan pendidikan Islam adalah upaya 

mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia lebih maju dengan 

berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga 

terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, 

perasaan, maupun perbuatan.
124

 

e) Definisi pendidikan agama Islam dalam Kurikulum 2004 Standar 

Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD dan MI adalah : 

"Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 

mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam 
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dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Hadits, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman." 

Dengan memperhatikan beberapa makna pendidikan sebagaiman yang 

diuraikan di atas, maka terlihat jelas kontribusi pendidikan Islam terhadap 

perkembangan kepribadian manusia dalam menjalani aktivitas kehidupannya. 

Zakiah Darajat menyimpulkan bahwa pendidikan Islam harus bersifat 

integralistik dan komprehensif, yaitu mencakup seluruh dimensi, eksistensi, 

subtansi dan relasi manusia.
125

 

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tentang pendidikan agama islam 

menurut tokoh di atas yakni: 

1) Pendidikan agama Islam adalah proses pemberian ilmu pengetahuan yang 

berlandaskan al qur‟an dan hadis disertai dengan materi agama islam yang 

menjadi pedoman kehidupan di dalam masyarakat.  

2) Pendidikan agama islam adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik 

kepada peserta didik dengan untuk mentransfer ilmu-ilmu agama islam 

untuk merubah tingkah laku perbuatannya menjadikan manusia yang 

sempurna. 

3) Pendidikan agama islam adalah Suatu usaha untuk mengarahkan dan 

mengubah tingkah laku individu untuk mencapai pertumbuhan 

kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dalam proses kependidikan 

melalui latihan-latihan akal pikiran (kecerdasan, kejiwaan, keyakinan, 

kemauan dan perasaan serta panca indra) dalam seluruh aspek kehidupan 

manusia. 

 

2. Urgensi Pendidikan Agama Islam 

Proses pendidikan merupakan kesatuan antara teori dan praktik 

pendidikan. Praksis pendidikan yang merupakan kesatuan antarteori dan 

praktik meliputi unsur-unsur sebagai berikut: dalam lingkup teori 

dirumuskan gambaran manusia mengenai visi, misi dan program-program 
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pelaksanaan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Disamping aspek-

aspek teoritis terdapat aspek pelaksanaan atau praktik dari tindakan 

pendidikan.
126

 

Agama Islam adalah agama samawi, agama yang datang dari 

langit merupakan wahyu dari Allah swt untuk kehidupan umat manusia. 

Perlu banyak pemikiran agar nilai-nilkai ilahiyah dapt dijustifikasi/ 

diamalkan oleh umat manusia sebagai pedoman dan dasar dalam hidup 

dan kehidupannya. Oleh karena itu pembelajaran agama Islam adalah 

suatu upaya membuat peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong 

belajar, mau belajar dan tertarik untuk terus-menerus mempelajari agama 

Islam, baik untuk mengetahui bagaimana cara beragama yang benar 

maupun mempelajari Islam sebagai pengetahuan
127

 

M. Tholhah Hasan mengatakan, bahwa tujuan makro pendidikan Islam 

dapat dipadatkan menjadi tiga macam, yaitu:  

a. Untuk meyelamatkan dan melindungi fitrah manusia  

b. Untuk mengembangkan potensi-potensi fitrah manusia  

c. Untuk menyelaraskan perjalanan fitrah mukhallaqah (fitrah 

yang diciptakan oleh Allah swt pada manusia, yang berupa naluri, potensi 

jismiyah, nafsiyah, aqliyah, dan qolbiyah).
128

 

 

3.  Landasan Pendidikan Islam 

Al-Qur‟an menggambarkan bahwa Allah SWT. adalah pencipta 

dan pemelihara alam semesta (rabbal ‘alamin),dalam penciptaan alam 

semesta termasuk manusia. Tuhan menempuh proses yang 

memperlihatkan konsistensi dan keteraturan. Dalam konteks yang terakhir 

ini, Tuhan berada diposisi pendidik yang sesungguhnya. Peranan manusia 

dalam pendidikan secara teologis dimungkinkan karena posisinya sebagai 
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makhluk, ciptaan Allah SWT. yang paling sempurna dan dijadiak sebagai 

khalifah di muka bumi. 

Selanjutnya Al-Sunnah sebagai landasan pendidikan yang ke dua 

berisi akidah dan syariah , yang berisi pedoman demi kemasalahatan 

hidupnya dalam segala aspek dengan tujuan untuk membina umat 

manusia yang seutuhnya atau seorang muslim yang beriman dan 

bertaqwa.yaitu berupa perkataan,atau perbuatan pengakuan rasulullah. 

Landasan pendidikan Islam ke tiga adalah Ijtihad ia merupakan 

istilah para fuqaha, yaitu berfikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang 

dimiliki oleh ilmuwan syariat islam untuk menentukan suatu hokum 

syariat islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya 

oleh al-qur‟an dan As-sunnah ijtihad ini ditujukan untuk mengikuti dan 

mengarahkan perkembangan zaman yang terus menerus berubah. 

Adapun dasar Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Indonesia untuk 

SMA/SMK atau sekolah umum mempunyai dasar- dasar yang cukup kuat. 

Dasar tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu: yuridis, Hukum, 

Religius, dan Sosial psychologis. 

 

b. Dasar dari segi yuridis/ hukum. 

Yang dimaksud dengan dasar dari segi yuridis/hukum ialah dasar-

dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan yang secara langsung ataupun secara 

tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan 

pendidikan agama di sekolah-sekolah atau pun di lembaga-lembaga 

pendidikan formal di Indonesia. 

c. Dasar ideal, 

Adalah dasar yang bersumber dari falsafah Negara Pancasila, dimana 

sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mengandung 

pengertian bahwa seluruh bangsa Indonesia harus percaya kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, atau tegasnya harus beragama. Maka untuk 

merealisir hal tersebut, maka di perlukan adanya pendidikan agama 



 
 

 
 

kepada anak-anak karena tanpa adanya pendidikan agama, akan sulit 

terwujud sila pertama dari Pancasila tersebut. 

d. Dasar Religius. 

Yang dimaksud dengan dasar religius agama dalam uraian ini, adalah 

dasar pelaksanaan pendidikan agama di SMA yang bersumber dari 

ajaran agama, dalam hal ini ajaran agama Islam. 

Berkaitan dengan dasar agama dalam pelaksanaan pendidikan agama 

Islam, maka dasar pertama dan utama ialah Al-Quran yang tidak dapat 

diragukan lagi kebenarannya, karena di dalam Al-Quran sudah 

tercakup segala masalah hidup dan kehidupan manusia. Sedangkan 

dasar yang kedua adalah hadist Rasulullah. 

 

اْنِحَجبَسةُ  َٔ َْب انَُّبُط  ُد ْٕ قُ َّٔ ُْٛكْى ََبًسا  هِ ْْ اَ َٔ َْفَُغُكْى  ا اَ ْٰٕٓ ا قُ ْٕ َيُُ ٍَ اّٰ ْٚ َٓب انَِّز ٰٓبَُّٚ ّٰٚ ى َِكت  ﴿ 
َٓب َيهّٰۤ ْٛ َعهَ

 ٌَ ْٔ ٌَ َيب ُْٚؤَيُش ْٕ َْٚفَعهُ َٔ َ َيبٰٓ اََيَشُْْى 
ّٰ
ٌَ ّللّا ْٕ  ﴾ ِٙغََلظ  ِشَذاد  ْلَّ َْٚعُص

 (6666) انخحشٚى/ 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim:6) 

 

َُْكِش ۗ  ًُ ٍِ اْن ٌَ َع ْٕ َٓ ُْ َٚ َٔ ِف  ْٔ ْعُش ًَ ٌَ بِبْن ْٔ َٚأُْيُش َٔ ِْٛش  ٌَ اِنَٗ اْنَخ ْٕ ت  َّْٚذُع ُُْكْى اُيَّ ٍْ يِّ ْنخَُك َٔ  ﴿

 ٌَ ْٕ ْفهُِح ًُ ى َِك ُُْى اْن
أُنّٰۤ ل عًشاٌ/ َٗٓٔٔ  (461:3﴾ ) اّٰ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-Imran: 104). 

 

e. Dasar Sosial 



 
 

 
 

Dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan kepada bimbingan dan 

petunjuk yang benar, yang bernilai mutlak untuk kebahagiaan hidup di 

dunia dan di alam sesudah mati. Suatu yang mutlak pula, yaitu Allah 

SWT. Tuhan seru sekalian alam. Untuk itulah yang bersifat pengasih 

dan penyayang memberikan suatu anugrah kepada manusia yang 

beragama. 

 

4. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting, karena 

merupakan arah yang hendak dituju oleh pendidikan itu. Demikian pula 

halnya dengan Pendidikan Agama Islam, yang tercakup mata pelajaran 

akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral 

sebagai perwujudan dari pendidikan agama.  

Tujuan pendidikan secara formal diartikan sebagai rumusan kualifikasi, 

pengetahuan, kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh anak didik 

setelah selesai suatu pelajaran di sekolah, karena tujuan berfungsi 

mengarahkan, mengontrol dan memudahkan evaluasi suatu aktivitas 

sebab tujuan pendidikan itu adalah identik dengan tujuan hidup manusia.  

Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam 

Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu 

bertakwa kepada-Nya, dan dapat mencapai kehidupan yang berabahagia 

di dunia dan akhirat.  

Dalam al-Quran terdapat tujuan pendidikan Islam yaitu; Islam 

menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan 

tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan 

hidup manusia itu menurut Allah adalah beribadah kepada Allah, ini 

diketahui dari surat al-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi : 

 

 



 
 

 
 

 ٌِ ْٔ ََْظ اِْلَّ نَِْٛعبُُذ اْْلِ َٔ  ٍَّ َيب َخهَْقُج اْنِج َٔ ج/ ٙ٘﴿  ّٰٚ س
ّٰ
 (:5:15﴾ ) انّز

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (QS. Adz-Zariat: 56) 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati 

melainkan dalam keadaan beragama Islam 

 

Sementara para ahli pendidikan telah memberikan definisi tentang tujuan 

pendidikan Islam, di mana rumusan atau definisi yang satu berbeda dari 

definisi yang lain. Meskipun demikian, pada hakikatnya rumusan dari 

tujuan pendidikan Islam adalah sama, mungkin hanya redaksi dan 

penekanannya saja yang berbeda. Berikut ini akan kami kemukakan 

beberapa definisi pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para ahli, 

berikut rumusan tujuan pendidikan Islam dari berbagai ahli pendidikan, 

sebagaimana dikutip oleh Moh. Rokib.129 

 

1) Naquib la-Attas menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang penting 

harus diambil dari pandangan hidup (phylosophy of life). Jika 

pandangan hidup itu Islam maka tujuannya adalah membentuk 

manusia sempurna (insan kamil) menurut Islam. Pemikiran Naquib la-

Attas ini tentu saja masih bersifat global dan belum operasional. 

Definisi tersebut mengandaikan bahwa semua proses pendidikan 

harus menuju pada nilai kesempurnaan manusia. Insan kamil atau 

manusia sempurna yang diharapkan tersebut hendaknya diberikan 

indikator-indikator yang dibuat secara lengkap dan diperjenjang 

sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan sehingga tujuan 

pendidikan tersebut dapat operasional dan mudah diukur. 
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2) Abd ar-Rahman Saleh Abdullah, mengungkapkan bahwa tujuan 

pokok pendidikan Islam mencakup tujuan jasmaniah, tujuan rohaniah, 

dan tujuan mental. Saleh Abdullah telah mengklasifikasikan tujuan 

pendidikan ke dalam tiga bidang, yaitu: fisik – materiil, ruhani – 

spiritual, dan mental – emosional. Ketiga-tiganya harus diarahkan 

menuju pada kesempurnaan. Ketiga tujuan ini tentu saja harus tetap 

dalam satu kesatuan (integratif) yang tidak terpisah-pisah. 

3) Muhammad Athiyah al-Abrasyi, merumuskan tujuan pendidikan 

Islam secara lebih rinci. Dia menyatakan bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah untuk membentuk akhlak mulia, persiapan menghadapi 

kehidupan dunia-akhirat, persiapan untuk mencari rizki, 

menumbuhkan semangat ilmiah, dan menyiapkan profesionalisme 

subjek didik. Dari lima rincian tujuan pendidikan tersebut, semuanya 

harus menuju pada titik kesempurnaan yang salah satu indikatornya 

adalah adanya nilai tambah secara kuantitatif dan kualitatif. 

4) Ahmad Fuad al-Ahwani, menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah 

perpaduan yang menyatu antara pendidikan jiwa, membersihkan ruh, 

mencerdaskan akal, dan menguatkan jasmani. Di sini, yang menjadi 

bidikan dan fokus dari pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Fuad 

al-Ahwani adalah soal keterpaduan. Hal tersebut bisa dimengerti 

karena keterbelahan atau disintegrasi tidak menjadi watak dari Islam. 

5) Abd ar-Rahman an-Nahlawi, berpendapat bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah 

laku serta perasaan mereka berdasarkan Islam yang dalam proses 

akhirnya bertujuan untuk merealisasikan ketaatan dan penghambaan 

kepada Allah di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun 

masyarakat. Definisi tujuan pendidikan ini lebih menekankan pada 

kepasrahan kepada Tuhan yang menyatu dalam diri secara individual 

maupun sosial. 



 
 

 
 

6) Abdul Fatah Jalal juga menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam 

adalah mewujudkan manusia yang mampu beribadah kepada Allah, 

baik dengan pikiran, amal, maupun perasaan. 

7) Umar Muhammad at-Taumi asy-Syaibani, mengemukakan bahwa 

tujuan tertinggi dari pendidikan Islam adalah persiapan untuk 

kehidupan dunia dan akhirat. Bagi asy-Syaibani, tujuan pendidikan 

adalah untuk memproses manusia yang siap untuk berbuat dan 

memakai fasilitas dunia ini guna beribadah kepada Allah, bukan 

manusia yang siap pakai dalam arti dipakai oleh lembaga, pabrik, atau 

yang lainnya. Jika yang terakhir ini yang dijadikan tujuan dan 

orientasi pendidikan maka pendidikan hanya ditujukan sebagai alat 

produksi tenaga kerja dan memperlakukan manusia bagaikan mesin 

dan robot. Pendidikan seperti ini tidak akan mampu mencetak 

manusia terampil dan kreatif yang memiliki kebebasan dan 

kehormatan. 

8) Ali Al-Khalil Abu al-„Ainaini, Sebagaimana dikutip Rokib, 

mengemukakan bahwa hakikat pendidikan Islam adalah perpaduan 

antara pendidikan jasmani, akal, akidah, akhlak, perasaan, keindahan, 

dan kemasyarakatan. Adanya nilai keindahan atau seni yang 

dimasukkan oleh al-„Ainaini dalam tujuan pendidikan agak berbeda 

dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli lainnya. Keindahan 

dan seni memang harus dieksplisitkan karena kesempurnaan secara 

riil pada akhirnya ada pada nilai seni. Jika sesuatu tersebut telah 

menyentuh wilayah seni, maka kesempurnaan dan keindahan dari 

sesuatu tersebut sudah riil dan menjadi bagian darinya.
130

 

Semua definisi tentang tujuan pendidikan tersebut secara praktis bisa 

dikembangkan dan diaplikasikan dalam sebuah lembaga yang mampu 

mengintegrasikan, menyeimbangkan, dan mengembangkan 

kesemuanya dalam sebuah institusi pendidikan. Indikator-indikator 
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yang dibuat hanyalah untuk mempermudah capaian tujuan 

pendidikan, dan bukan untuk membelah dan memisahkan antara 

tujuan yang satu dengan tujuan yang lain. 

Dalam mencapai tujuan pendidikan Islam sebagaimana yang telah 

dibahas di atas, maka diperlukan prinsip-prinsip dalam mencapai 

tujuan tersebut. Berkaitan dengan hal ini Abudin Nata dalam bukunya 

mengemukakan sedikitnya lima prinsip dalam tujuan pendidikan 

Islam, yaitu77: 

1) Universal (menyeluruh) 

Pendidikan Islam berdasarkan prinsip ini bertujuan untuk 

membuka, mengembangkan, dan mendidik segala aspek pribadi 

manusia dan dayanya. Juga mengembangkan segala segi 

kehidupan dalam masyarakat, turut menyelesaikan masalah sosial 

dan memelihara sejarah dan kebudayaan. Dengan demikian, 

pendidikan Islam itu tidak bersifat eksklusif. 

2) Keseimbangan dan Kesederhanaan 

Dalam prinsip ini pendidikan Islam bermakna mewujudkan 

keseimbangan antara aspek-aspek pertumbuhan anak dan 

kebutuhan-kebutuhan individu, baik masa kini maupun masa 

mendatang, secara sederhana yang berapiliasi sesuai dengan 

semangat fitrah yang sehat. Kejelasan Prinsip ini memberikan 

jawaban yang jelas dan tegas pada jiwa dan akal dalam 

memecahkan masalah, tantangan dan krisis. 

3) Realisme dan Realisasi 

Kedua prinsip ini berusaha mencapai tujuan melalui metode yang 

praktis dan realistis. Sesuai dengan fitrah. terealisasi sesuai dengan 

kondisi dan kesanggupan individu, sehingga dapat dilaksanakan 

pada setiap waktu dan tempat secara ideal. 

4) Prinsip Dinamisme 

Pendidikan Islam tidak beku dalam tujuan, kurikulum dan metode-

metodenya, tetapi selalu memperbarui dan berkembang. Dia 



 
 

 
 

memberi respon terhadap perkembangan individu, sosial, dan 

masyarakat, bahkan inovasi-inovasi dari bangsa-bangsa lain di 

dunia. 

Adapun tahap-tahap tujuan pendidikan Islam sebagaimana yang 

diungkapkan Abu Ahmad dalam Ramayulis78 mengatakan bahwa 

tahap-tahap tujuan pendidikan islam meliputi : (1) tujuan 

tertinggi/terakhir, (2) tujuan umum, (3) tujuan khusus, (4) tujuan 

sementara. 

 

1. Tujuan Tertinggi/Terakhir 

a.  Insan Kamil 

Tujuan ini bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan bersifat 

umum, karena sesuai dengan konsep ketuhanan yang mengandung 

kebenaran mutlak. Tujuan trtinggi tersebut dierumuskan dalam suatu 

itilah yang disebut “insan kamil” (manusia paripurna). 

b. Khalifah fil Ard 

Tujuan ini dalam rangka mengupayakan agar manusia mampu 

melestarikan bumi, mengambil manfaat untuk kepentingan dirinya. 

Serta untuk kemaslahatan semua yang ada di alam ini 

c. Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu untuk memperoleh 

kesejahteraan kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat, baik 

individu maupun masyarakat. 

Ketiga tujuan tertinggi trsebut pada dasarnya merupakan satu 

kesatuan, karena pencapaian tujuan yang satu memerlukan yang lain, 

bahkan secara ideal ketiga-tiganya harus dicapai secara bersamaan 

melalui proses pencapaian yang sama dan seimbang. 

 

2. Tujuan Umum 

Berbeda dengan tujuan tertinggi yang lebih mengutamakan 

pendekatan filosofis, tujuan umum lebih bersifat empirik dan realistik 

dan berfungsi sebagai arah yang taraf pencapaiannya dapat diukur 



 
 

 
 

karena menyangkut perubahan sikap, perilaku dan keperibadian.
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Dikatakan umum karena berlaku bagi siapa saja tanpa dibatasi ruang 

dan waktu. An-Nahlawy menunjukan empat tujuan umum dalam 

dalam pendidikan islam, yaitu : 

 

1) Pendidikan dan persiapan fikiran. Allah menyuruh manusia 

merenungkan kejadian langit dan bumi agar dapat beriman kepada 

Allah. 

2)  Menumbuhkan potensi-potensi dan bakat- bakat asal pada anak-

anak. Islam adalah agama fitrah, sebab ajarannya tidak asing bagi 

tabiat iasal manusia. Bahkan ia adalah fitrah yang manusia 

ciptakan sesuai dengannya, tidak ada kesukaran dan perkara luar 

biasa. 

3) Menaruh perhatian pada kekuatan dan potensi generasi muda dan 

mendidik mereka sebaik-baiknya, baik laki-laki maupun 

perempuan. 

4) Berusaha untuk menyumbangkan segala potensi-potensi dan 

bakat-bakat manusia. 

 

3. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah pengkhususan atau operasional tujuan 

tertinggi/terakhir dan tujuan umum (pendidikan islam). Tujuan khusus 

bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan dimana 

perlu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Tujuan khusus ini bersasaran 

pada faktor-faktor khusus tertentu yang menjadi salah satu aspek penting 

dari tujuan umum, yaitu memberikan dan mengembangkan kemampuan 

atau skill khusus pada anak didik, sehingga mampu bekerja dalam bidang 

pekerjaan tertentu yang berkaitan erat dengan tujuan umum. 

Pengkhususan tujuan tersebut dapat didasarkan pada : 

1. Kultur dan cita-cita suatu bangsa 
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2. Minat, bakat, dan kesanggupan subyek didik 

3. Tuntutan situasi, kondisi pada kurun waktu tertentu 

 

4. Tujuan Sementara 

Tujuan sementara pada umumnya merupakan tujuan-tujuan yang 

dikembangkan dalam rangka menjawab segala tuntutan kehidupan. 

Karena itu tujuan sementara itu kondisional, tergantung faktor dimana 

peserta didik itu tinggal atau hidup. Dengan pertimbangan itulah 

pendidikan bisa menyesuaikan diri untuk memenuhi prinsip dinamis 

dalam pendidikan dengan lingkungan yang bercorak apaaun, yang 

membedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, yang penting 

orientasi dari pendidikan itu tidak keluar dari nilai-nilai ideal islam. 

 

6) Penelitian Terdahulu yang Relevan 

  Dalam tinjauan pustaka yang telah dilakukan, penulis memperoleh 

beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, diantara 

hasil penelitian terdahulu sebagai berikut: 

        Tesis Nurfadhlina (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016) yang 

berjudul Bias Gender dalam Buku-Buku Teks Pendidikan Agama Islam (Analisis 

Konten Pada Buku-Buku Teks Pendidikan Agama Islam Kelas XII SMA/SMK). 

Tesis ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya kasus ketidaksetaraan dalam 

lembaga konstitusi negara yang notabenenya telah mengakui adanya persamaan 

hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.  Kesetaraan gender masih 

jauh dari yang diharapkan, tak terkecuali di dalam dunia pendidikan. Berdasarkan 

realitas yang ada, kurikulum pendidikan yang memuat bahan ajar bagi siswa 

belum berkeadilan gender baik dalam gambar ataupun ilustrasi kalimat yang 

dipakai dalam penjelasan materi. Sehingga nurfadhina tertarik untuk menemukan 

bentuk bentuk ketidaksetaraan dalam dunia pendidikan khususnya dalam buku 

agama islam yang digunakan di jenjang SMA. Persamaan pada tesis ini adalah 

sama-sama meneliti buku Agama Islam pegangan siswa SMA terbitan 

Kemendikbud. Perbedaannya adalah pada masalah yang diteliti jika Nurfadhlina 



 
 

 
 

meneliti tentang kesetaraan gender dalam materi bahan ajar siswa sedangkan 

penulis meneliti tentang nilai feminisme yang ada pada materi bahan ajar siswa 

dalam buku tersebut. 

Penelitian Dian Erika Rachmawati dan Rizki Agung Ravitasari 

(Universitas Sebelas Maret, 2019) dengan judul Nilai-Nilai Feminisme Dalam 

Novel Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar Karya Albhertiene Endah (Feminism 

Values in Novel “Merry Riana: Mimpi Sejuta Dollar” by Albhertiene Endah). 

Penelitian ini didasari oleh berkembangnya nilai-nilai feminisme yang berada di 

masyarakat. Pada lingkungan yang menganut patriarkisme yaitu perempuan 

memiliki kedudukan yang rendah dibandingkan dengan laki-laki serta 

perempuan yang tersubordinasi yaitu anggapan tidak penting pada perempuan 

dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam bidang pendidikan, bidang 

sosial, dan bidang ekonomi. Nilai-nilai feminisme tersebut yang bertujuan untuk 

memperjuangkan kedudukan perempuan dalam bidang pendidikan, bidang 

sosial, dan bidang ekonomi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan nilai-nilai feminisme tersebut yang terdapat dalam novel Merry 

Riana: Mimpi Sejuta Dolar karya Alberthiene Endah. 

Skripsi Dwi Lia Septiani (IAIN Bengkulu 2020) dengan judul Analisis 

Konstruksi Gender Dalam Buku Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti 

pada tingkat SMA Kelas XI. Skripsi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya 

ketidak adilan gender pada buku teks pelajaran agama islam yang digunakan di 

SMA. Padahal Buku teks yang baik adalah buku teks yang menampilkan gender 

secara setara dimana adanya konstruksi gender dalam proses mendefinisikan apa 

itu maskulin dan feminism. Skripsi ini berupaya menampilkan adanya 

ketidakadilan gender berdasarkan aspek Loksdon dalam buku teks tersebut. 

Penelitian yang akan penulis susun memang salah satunya mengkaji tentang 

persamaan gender, dimana penulis lebih menspesifikan kembali dengan nilai-

nilai feminisme yang ada dalam buku teks Pendidikan Agama Islam Dan Budi 

Pekerti SMA Kelas XII edisi revisi yang diterbitkan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 
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