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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan semangat 

egalitarianisme dari sudut pandang Islam. Islam sangat menjunjung 

tinggi semangat egalitarianisme. Pendidikan Islam dalam skala umum 

memberikan proses pendewasaan individu muslim/muslimah yang 

hendak mencapai tujuan kehidupan yang bahagia baik di dunia 

maupun di akhirat kelak. Pendidikan Islam pun dalam masa kini tidak 

ubahnya memiliki nilai-nilai normatif dan historis yang mendasarkan 

sumber ajaran agama Islam. Komponen-komponen pendidikan Islam, 

yaitu: pengertian pendidikan Islam, dasar dan tujuan pendidikan 

Islam, metode pendidikan Islam, evaluasi pendidikan Islam dan 

lembaga pendidikan Islam, secara umum digagas dan dikemas yang 

merujuk pada nilai-nilai ajarann agama Islam. Tulisan ini juga 

menekankan bahwasannya Islam telah mengatur sedemikian indahnya 

baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, keduanya 

memiliki potensi yang sama diberbagai bidang ilmu seperti yang telah 

dijelaskan dalam firman Allah Surat al-Hujurat ayat 13. Penelitian ini 

menggunakan teknik penelitian kepustakaan ( Library Research ) 

dengan cara mencari, mengumpulkan, membaca, dan menganalisa 

buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah penelitian. 

Kemudian diolah sesuai dengan kemampuan penulis. Adapun jenis 

penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semangat egalitarianisme dalam Surat 

al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa seluruh manusia berhak 

memperoleh perlakuan yang sama baik itu laki-laki dan perempuan 

tanpa melihat latar belakang sosial, kedudukan . Ayat ini menjelaskan 

bahwa penciptaan manusia dari laki-laki dan perempuan yang satu. 

Meyakinkan persamaan dalam perbedaan dari berbagai macam suku, 

bangsa, agama, ras, dan warna kulit yang intinya supaya dapat saling 

kenal mengenal. pada hakikatnya yang dinilai oleh Allah SWT 

hanyalah ketakwaannya karena hanya orang yang paling tinggi tingkat 

ketakwaannya di sisi Allah-lah orang yang paling mulia menurut 

Allah SWT. Islam dengan tegas menolak adanya bentuk tindakan 

diskriminasi dalam hal apapun. 

  
Kata kunci: Egalitarianisme, Pendidikan Islam, Q.S Al-hujurat ayat 13. 
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This study aims to describe the spirit of egalitarianism from an 

Islamic point of view. Islam highly upholds the spirit of 

egalitarianism. Islamic education on a general scale provides a 

process of maturation of individual Muslims/Muslim women who want 

to achieve the goal of a happy life both in this world and in the 

hereafter. Even today, Islamic education has normative and historical 

values that are based on the source of Islamic teachings. The 

components of Islamic education, namely: understanding of Islamic 

education, the basis and objectives of Islamic education, methods of 

Islamic education, evaluation of Islamic education and Islamic 

educational institutions, are generally conceived and packaged 

referring to the values of Islamic teachings. This paper also 

emphasizes that Islam has arranged so beautifully that both men and 

women have the same rights, both have the same potential in various 

fields of knowledge as described in the word of Allah in Surah al-

Hujurat verse 13. This research uses library research techniques ( 

Library Research) by searching, collecting, reading, and analyzing 

books that have relevance to the research problem. Then processed 

according to the ability of the author. The type of research in this 

research is qualitative research. The results of the study indicate that 

the spirit of egalitarianism in Surah al-Hujurat verse 13 emphasizes 

that all humans have the right to receive equal treatment, both men 

and women regardless of social background, position. This verse 

explains that the creation of man from one male and female. Ensuring 

similarities in differences from various ethnic groups, nationalities, 

religions, races, and skin colors, the point is to get to know each 

other. in essence what is judged by Allah SWT is only his piety 

because only the person with the highest level of piety in the sight of 

Allah is the most noble person according to Allah SWT. Islam firmly 

rejects any form of discrimination in any case. 

 
 
 
Keywords: Egalitarianism, Islamic Education, Q.S Al-Hujurat verse 13. 
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MOTTO 
 

ٍَِ فِٜ  إُِ دِ ٱُموُّ  ََٰ٘ َََٰ ضِ ٱَٗ  ىغَّ َسأ ٓ َءارِٜ  ۡلأ ِِ ٱإَِّلَّ َََٰ حأ ٗذا   ىشَّ  ٩َعجأ

“Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan 

datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang 

hamba.”  (Q.S. Maryam[19]:93)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 1 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: Cordoba 

Internasional Indonesia, 2013), 249. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum peneliti menguraikan hal-hal yang terdapat 

didalam penelitian ini, maka peneliti akan menuliskan terlebih 

dahulu uraian-uraian terkait beberapa arti setiap kata pada 

istilah yang terdapat pada judul skripsi ini yaitu “Semangat 

Egalitarianisme dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi 

Tafsir Q.S. Surat Al- hujurat Ayat 13)”. 

Beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut, maka 

penulis merasa sangat perlu untuk menjelaskan setiap kata 

yang ada pada judul tersebut supaya tidak terjadi salah 

pengertian ataupun kesalahpahaman mengenai judul pada 

skripsi yang peneliti angkat ini. Adapun istilah-istilah yang 

perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Egalitarianisme adalah pandangan yang menyatakan 

bahwa manusia itu memilki drajat yang sama.
1

 Yakni 

persamaan hak antar manusia, baik laki-laki dan 

perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. 

2. Perspektif adalah pandangan dari sudut satuan bahasa 

sebagai unsur yang lepas statis. Perspektif adalah cara 

pandang terhadap suatu masalah atau sudut pandang 

tertentu yang digunakan untuk melihat berbagai kejadian 

atau mengamati suatu fenomena yang terjadi.
2
 

3. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang menekankan 

semua komponen atau aspeknya berdasarkan pada ajaran 

Islam.
3
 

4. Al-Qur‟an surat Al-Hujurat ayat 13, Surat Al-Hujurat ini 

merupakan surat urutan ke 49 dalam mushaf Al-Qur‟an, 

                                                             
 1  John M. Echols Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2006), 208. 

 2  Pusat Bahasa Kementerian PendidikanNasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2015), 1025. 
 3  Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Prenada Media Grup, 

2016), 33. 
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surat sebelumnya adalah surat Al-Fath dan surat 

sesudahnya adalah surat Qaf. Namun ayat ini diturunkan 

setelah surat Al-Mujadalah. Kata Al-Hujurat yang terdapat 

pada ayat keempat yang artinya kamar-kamar. Surat Al- 

Hujurat ini terdiri dari 18 ayat, surat ini merupakan surat 

yang termasuk kedalam golongan surat Madaniyah yaitu 

diturunkannya setelah Nabi Hijrah ke Madinah. Pokok-

pokok isi kandungan yang terdapat dalam surat Al-Hujurat 

ayat 13 ini adalah untuk melengkapi dasar-dasar kesopanan 

yang bernilai tinggi serta menunjukkan manusia kepada 

pekerti-pekerti yang utama. Selain itu surat Al-Hujurat ayat 

13 ini juga menjelaskan persoalan bagaimana Islam  itu 

mengatur prinsip-prinsip das ar yang harus dimiliki oleh 

manusia. Surat Al-Hujurat ayat 13 ini juga menjadi salah 

satu firman Allah yang menginformasikan kepada umatnya 

bahwa manusia itu berasal dari satu keturunan yang sama.  

Dari penjelasan yang sudah penulis paparkan yang terdapat 

pada judul :”Semangat Egalitarianisme Dalam Perspektif 

Pendidikan Islam (Studi Tafsir Q.S Al-Hujurat ayat 13)” ini, 

maka dapat diketahui bahwa maksud dari judul yang peneliti 

angkat tersebut adalah penulis ingin menjelaskan mengenai 

persoalan Egalitarianisme yang pada hal ini banyak yang 

membahas hal tersebut dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dan 

ditinjau dari segi pendidikan Islamnya. Penulis akan 

menjabarkan bagaimana pendidikan islam itu memandang 

mengenai persoalan Semangat Egalitarianisme tersebut 

didalam Firman Allah Surat Al-Hujurat ayat 13.    

B. Latar Belakang Masalah 

Egalitarian diambil dari kata “egaliter” dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia yang berarti bersifat sama atau 

sederajat. Egalitarian bisa disebut sebagai salah satu elemen 

dari suatu masyarakat madani. Egalitarian merupakan suatu 

kata sifat bagi individu yang ditunjukkan melalui perilaku dan 

keyakinan tentang persamaan derajat manusia. Jika makna 

masyarakat adalah perkumpulan dari beberapa individu, maka 
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masyarakat yang egaliter merupakan tatanan masyarakat yang 

menunjukkan perilaku dan berkomitmen bahwa setiap 

individu itu mempunyai persamaan hak dalam berbagai hal 

yaitu seperti kesejahteraan hidup dan memperoleh kesempatan 

yang sama dalam  hal apapun. 

Istilah kata egalitarian muncul pada saat peristiwa di 

Prancis, yaitu pristiwa Revolusi Perancis yang dikenal dengan 

sebutan Declaration des Droits de I’homme et du Citoyen 

(Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara), 

pernyataan yang kemudian dicantumkan dalam konstitusi 

Perancis pada tahun 1789 dengan semboyan Liberte, Egalite, 

Fraternite (Kemerdekaan, Persamaan dan Persaudaraan). 
4
 

Egalitarianisme adalah sesuatu yang berpandangan bahwa 

setiap individu haruslah mendapat perlakuan yang sama 

(equal) baik dalam dimensi agama, politik, ekonomi, sosial 

ataupun budaya.
5
 Krisis egalitarianisme yang menimbulkan 

berbagai macam konflik dan kekerasan yang disebabkan oleh 

multi-faktor, agama, politik, sosial, ekonomi, etnik dan 

budaya. Konflik yang berakar pada persoalan tersebut terjadi 

disebabkan karena adanya pemahaman yang literals dogmatis, 

eksklusif spekulatif, dan radikalis.
6
  

Di Indonesia sendiri masih kurang sekali pemahaman 

tentang egalitarianisme, akibatmya banyak yang mendapatkan 

perlakuan yang tidak menyenangkan yang bermula dari tidak 

bisanya menerima perbedaan antara manusia yang satu 

dengan manusia yang lainnya. maka timbullah diskriminasi, 

Kasus pendiskriminasian  itu sendiri sangatlah beragam 

diantaranya yaitu adanya diskriminasi diberbagai bidang 

sektor kehidupan, ujaran kebencian yang kerap terjadi 

dikehidupan sehari-hari, prasangka buruk terhadap orang lain, 

dan rasa superior atau mayoritas atas suku, sosial budaya, 

                                                             
 4 Muhammad Riyanto, “Perspektif Hukum UU Penyiaran Terhadap Fungsi 

Kpi Sebagai Self-Regulator” (Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2007), 173. 

 5  Itmam Aulia Rakhman, “Islam dan Egalitarianisme: Ruang Terbuka 
Kesetaraan Gender” (Jurnal At-Ta‟wil, Vol 01 No. 01, 2019), 65. 

 6 Umar Shihab, Kontekstualitas Alquran (Jakarta: Penamadi, 2005), 3. 
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akses pendidikan dan lainnya. Diskriminasi terjadi karena 

adanya perasaan egoisme  yang timbul dari seseorang dan 

menganggap dirinya jauh lebih unggul dari orang lain, entah 

itu dirinya merasa tinggi status sosialnya ataupun merasa lebih 

sempurna fisiknya.  

Memperoleh pendidikan merupakan hak asasi setiap warga 

negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia 

berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan 

minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status 

sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, serta jenis 

kelamin.
7
 Salah  satu  pilar  yang  sangat  penting  dalam  

pembangunan  sumber  daya  manusia  secara nasional dan 

internasional ialah lembaga pendidikan. Peningkatan kualitas   

sumber daya manusia merupakan rangkaian upaya manusia 

untuk mewujudkan manusia  seutuhnya,  yang  menekankan  

pada harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia maka dari 

itu pendidikan yang berkualitas merupakan suatu kepentingan  

yang  harus  didukung  oleh  elemen  masyarakat.
8
 

Pertimbangan  orangtua  dalam  memilih  sekolah  untuk  anak  

sudah  dibatasi  oleh  aturan  yang dikeluarkan  oleh  

pemerintah  tentang penerimaan peserta  didik baru  dengan  

menekankan  pada  jarak  atau  radius  antara  rumah  siswa  

dengan  sekolah,  siapa  yang  lebih  dekat  dengan  sekolah  ia  

lebih  berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah 

tersebut.  

Hal ini bertujuan untuk menjamin pemerataan akses 

layanan pendidikan bagi siswa,   mendekatkan   lingkungan   

sekolah   dengan lingkungan   keluarga, menghilangkan 

diskriminasi di sekolah khususnya sekolah negeri, dan juga 

                                                             
 7  Novrian Satria Perdana, “Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya 
Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan,” Jurnal Pendidikan Glasser 3, No. 1 (4 

April 2019): 78, Https://Doi.Org/10.32529/Glasser.V3i1.186. 

 8 Suhaeny Suhaeny, “Fungsi Keluarga, Masyarakat Dan Pemerintah Dalam 

Proses Pendidikan (Tinjauan Sosiologis),” Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan Dan 
Sosial Budaya 11, No. 1 (30 Januari 2020), 

Https://Doi.Org/10.33592/Islamika.V11i1.416. 
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membantu analisis perhitungan kebutuhan serta distribusi 

guru, aturan ini dikenal dengan sistem zonasi. Pemberlakuan 

sistem zonasi merupakan usaha pemerintah untuk 

mewujudkan pemerataan dibidang  pendidikan. Sistem zonasi 

yang  diterapkan  membuat  orangtua  melakukan  demonstrasi  

atas  penolakan kebijakan seleksi zonasi sekolah, 

keinginanuntuk menghentikan seleksi zonasi juga dipengaruhi 

oleh adanya pemikiran tradisional terkait labelling pada 

sekolah, permasalahan ini diteliti oleh Nurlaili & Machfud 

Fauzi di tahun 2020. Permasalahan yang ada memperlihatkan 

bahwasannya penerapan sistem zonasi ini menuai pro dan 

kontra  seperti  kajian  penelitian  yang  dilakukan  oleh 

Syakarofath bahwa  penerapan  system zonasi menimbulkan 

tanggapan positif dan negative bagi para pemangku 

kepentingan pendidikan, terutama siswa, guru, dan orangtua. 

Peraturan zonasi yang tertera pada pasal 16 Permendikbud 

no 51 tahun 2018 yaitu tentang penerimaan peserta didik baru 

pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah 

Menengah Kejuruan. Dalam peraturan tersebut berisi tentang 

penerimanan calon siswa berdasarkan wilayah zona 

lingkungan sekolah. Sebuah zona adalah sebagai instrumen 

pengendalian pembangunan dan sebagai panduan teknis 

pengembangan serta pemanfaatan lahan. Dengan adanya 

sistem informasi geografis ini diharapkan mampu 

mempermudah calon peserta didik tanpa adanya diskriminasi 

serta mampu memberikan kesempatan bagi setiap calon 

peserta didik untuk mendapatkan pendidikan formal.
9
  

Selain itu, Pada dunia pendidikan bias gender juga terlihat 

sangat jelas. Laki-laki memiliki pilihan untuk mendapatkan 

pendidikan dibandingkan perempuan, karena perempuan 

hanya akan bekerja di wilayah domestik. Karena anggapan 

                                                             
 9  Astira Hijriani Dan Putri Pertama Sari, “Sistem Rekomendasi Sekolah 
Menengah Atas Untuk Calon Siswa Di Kota Bandar Lampung Menggunakan Metode 

Saw(Simple Additive Weighting) Berbasis Sistem Informasi Geografis,” T.T., 9. 
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bahwa bidang ilmu-ilmu yang terkesan maskulin dan rasional 

hanya cocok untuk laki-laki, sedangkan perempuan cukup 

mempelajari dan mengembangkan ilmu-ilmu yang masih 

selaras dengan peran domestik, yang mengedepankan 

perasaan Perempuan menjadi sulit untuk mengembangkan 

potensi yang ada pada dirinya. Adanya doktrin bahwa 

perempuan bekerja layaknya tanpa pamrih dan tidak 

mengharapkan imbalan membuat posisi perempuan selalu 

berada lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.  

Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut 

sering kali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan 

atau keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap 

masyarakat sebagai jenis “pekerjaan perempuan”, seperti 

semua pekerjaan domestik yang dianggap dan dinilai lebih 

rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap 

sebagai “pekerjaan lelaki”, serta dikategorikan sebagai “bukan 

produktif” sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik 

ekonomi Negara. Pengambilan keputusan dalam pemilihan 

bidang studi nantinya akan menentukan profesi seseorang, 

juga didasarkan pada perbedaan kepribadiaan antara laki-laki 

dan perempuan tersebut. Laki-laki lebih memilih pendidikan 

yang maskulin, seperti pendidikan teknik, kepolisian, TNI, 

dokter. Sedangkan perempuan, dunia pendidikan yang dipilih 

lebih menonjolkan sifat feminine, ketelitian, rapi, seperti 

pendidikan perguruan, sekretaris, kebidanan, keperawatan. 

Hal ini selalu di budayakan dan di konstruksi oleh masyarakat 

terkait dengan stereotip antara laki-laki dan perempuan. 

Melihat permasalahan yang sedang terjadi didalam dunia 

pendidikan, tentang adanya pendidikan berdasarkan zonasi 

yang menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat, 

pemilihan jurusan antara laki-laki dan perempuan disekolah, 

maka peneliti ingin mengaitkan persoalan tersebut dengan 

pendidikan Islam yang sebagaimana mestinya. Bagaimana 

pendidikan Islam melihat persoalan yang sedemikian itu. 
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Berbicara tentang egalitarian, Islam sangat teguh dalam 

memaknai bahwa semua umat manusia memiliki kedudukan 

yang sama di hadapan Tuhannya. Apapun kedudukan manusia 

di bumi ini, serendah atau setinggi apapun status sosial 

mereka, mereka tetap memiliki kesempatan yang sama 

contohnya dalam hal beribadah kepada Allah SWT. Secara 

teoritis, sikap egaliter sangat berlaku didalam kehidupan 

bersosial. Namun, dilihat dari dinamika penafsiran yang 

terjadi pada saat ini, adanya pemikiran yang cenderung 

memarjinalkan kedudukan seseorang, banyak penafsiran yang 

mengandung bias akan legitimasi dominasi terhadap kaum 

yang minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran yang 

berkembang tersebut tidak dapat dikatakan representasi ajaran 

Islam, karena pada dasarnya ajaran agama Islam itu sendiri 

mempunyai risalah akan semangat persamaan drajat dan 

sangat menjunjung tinggi persamaan tanpa adanya 

perselisihan.
10

 Kalaupun Allah menciptakan sebuah perbedaan 

maka bukan untuk berselisih melainkan agar manusia saling 

menghormati. 

Islam adalah agama yang universal yang sangat 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak 

dan mengakui adanya keragaman latar belakang budaya dan 

kemajemukan. Kitab suci al-Qur‟an yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, merupakan landasan pokok agama 

Islam dan menjadi pedoman umat islam dalam menjalani 

berbagai macam sisi kehidupan. Al- Qur‟an telah memberikan 

hujjah dan bukti penjelasan mengenai tentang prinsip-prinsip 

Islam yang menjadi intisari dakwah. Dengan redaksi yang 

nyata dan akurat, memberikan petunjuk kepada orang Islam 

tentang adanya kekuasaan Allah SWT, supaya menjadi 

manusia yang bermasyarakat yang ideal di dunia. Al-Qur‟an 

sebagai sumber pokok ajaran bagi umat Islam, di dalamnya 

berisikan petunjuk untuk menuju ke arah kehidupan yang 

lebih baik, tinggal bagaimana manusia itu sendiri dapat 

                                                             
 10  Ahmad Faisal, “Tafsir Kontekstual Berwawasan Gender (Eksplorasi, 

Kritik dan Rekonstruksi) (Jurnal Al-Ulum Vol. 13 No. 2, 2013), 473. 
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memanfaatkannya dengan baik atau tidak. Menanggalkan 

nilai-nilai yang ada di dalamnya berarti sama saja dengan 

menantikan datangnya masa kehancuran untuk dirinya sendiri. 

Sebaliknya, dengan kembali kepada Al-Qur‟an berarti 

manusia mendambakan ketenangan lahir dan batin didalam 

jiwanya, karena sejatinya ajaran yang terkandung didalam Al-

Qur‟an itu berisi ajaran yang melahirkan kedamaian atau 

dapat memberi ketenangan pada setiap jiwa umat muslim. 

Islam dengan tegas telah menempatkan bahwa perempuan 

setara dengan laki-laki, yaitu dalam posisi sebagai manusia 

sekaligus hamba yang diciptakan oleh Allah swt. Meskipun 

secara biologisnya memiliki perbedaan, bukan berarti 

menghalangi segala aktivitas perempuan untuk dapat 

melakukan perbuatan baik dan meningkatkan ketakwaannya 

kepada Allah swt, karena Al- Qur‟an menegaskan bahwa 

tingkat kemuliaan seseorang baik itu laki-laki maupun 

perempuan adalah dilihat dari sisi ketakwaannya, bukan 

dilihat dari perbedaan biologisnya. Dan yang terpenting 

adalah sesorang itu dilihat dari kredibilitas atau 

kemampuannya dalam hal memimpin.
11

Dari kisah-kisah 

perempuan yang terdapat didalam al-Quran, terlihat bahwa 

perempuan pun, sebagaimana laki-laki mempunyai potensi 

untuk beriman dan sebaliknya pun bisa berpotensi ingkar 

terhadap Allah swt. didalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan 

beberapa perempuan yang menjadi contoh seperti yang 

terdapat didalam surat al-Tahrîm ayat 10-12. Ada empat tokoh 

dalam perempuan dalam ayat-ayat itu, dua orang merupakan 

contoh buruk (tentang perempuan yang tidak beriman yaitu 

istri Nabi Nuh dan istri Nabi Luth) dan dua orang lagi 

merupakan contoh yang baik (untuk orang-orang yang 

beriman yaitu Istri Firaun dan Maryam, Ibu Nabi Isa a.s.).
12

  

                                                             
 11  Chairul Anwar, “Internalisasi Semangat Nasionalisme Melalui 

Pendekatan Habituasi (Perspektif Filsafat Pendidikan),” Analisis: Jurnal Studi 

Keislaman 14, No. 1 (2014): 166, Https://Doi.Org/10.24042/Ajsk.V14i1.653. 
 12  Rakhman, “Islam dan Egalitarianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan 

Gender”,  11. 
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Berdasarkan hal ini pendidikan merupakan salah satu 

alternatif yang sangat dianjurkan dalam menangkal prilaku 

tindakan diskriminasi diberbagai kalangan masyarakat. 

Pendidikan merupakan solusi yang dirasa pas karena 

pendidikan merupkan alat menstransfer norma-norma 

masyarakat, dan pengetahuan juga merupakan alat mengkaji 

dan menyampaikan ide serta gagasan-gagasan baru.
13

 

Pendidikan Islam seharusnya berkutat pada sifat 

keegaliteran yang telah banyak dipraktekkan oleh hukum 

Islam sebagai wadah pengangkatan sisi kemanusiaan manusia 

dalam bingkai pendidikan Islam. pendidikan Islam sesuai 

dengan fitrah manusia yang merupakan makhluk integralistik, 

yaitu kesatuan antara jasmani, rohani, serta akal. Hal ini 

sekaligus menunjukkan bahwa Al-Qur‟an itu memandang 

manusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-

pisahkan yaitu makhluk yang bukan hanya terdiri dari unsur 

material saja melainkan juga terdiri dari berbagai unsur 

ruhani. Ketiga potensi tersebutlah yang akan menghantarkan 

manusia agar mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang 

khalifah dimuka bumi dan sebagai hamba Allah dan tentunya 

potensi-potensi tersebut harus dikembangkan dan dibina 

terlebih dahulu melalui proses yang dinamakan pendidikan. 

Demikianlah pemaparan latar belakang masalah mengenai 

semangat egalitarianisme yang peneliti paparkan tersebut, 

yang demikian itu nantinya dapat menjadi suatu inspirasi 

untuk skripsi yang diteliti, bagaimana sudut pandang dalam 

dunia pendidikan islam mengenai semangat egalitarianisme 

yang dimana peneliti akan mengamati maknanya yang 

terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Maka penulis 

sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Semangat Egalitarianisme dalam perspektif pendidikan Islam 

(Studi Tafsir Q.S. Al-Hujurat: 13)”. 

                                                             
 13 Azra Azyumardi, Realita Dan Cita Kesetaraan Gender Di UIN Jakarta 

(Jakarta: McGill IAIN, 2004). 
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C. Fo kus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus penelitian  

Penelitian ini difokuskan kepada Semangat 

Egalitarianisme dalam perspektif pendidikan Islam  studi 

tafsir Q.S Al-Hujurat: 13. 

2. Sub Fokus penelitian 

Adapun sub fokus dalam penelitian ini adalah semangat 

egalitarianisme antara laki-laki dan  perempuan. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

Bagaimana semangat egalitarianisme dalam perspektif 

pendidikan Islam (Studi Tafsir Q.S Al-Hujurat: 13)? 

E. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah 

tersebut, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah Untuk mengetahui semangat egalitarianisme dalam 

perspektif pendidikan Islam (studi tafsir Q.S Al-Hujurat: 13). 

F.   Manfaat Penelitian 

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan 

secara teoritis dalam pelaksanaan pendidikan islam dan 

berguna secara praktis sebagai sumbangan pemikiran terhadap 

Ilmu Pengetahuan dan bermanfaat bagi lembaga, instansi, 

maupun swasta guna menambah wawasan  di bidang 

Pendidikan Islam dan memberikan masukan terkait berbagai 

macam isu-isu rasisme. 

G.  Kajian Penelitian Terlebih Dahulu yang Relevan 

Peneliti sudah mengetahui bahwa beberapa penelitian yang 

sudah meneliti mengenai tentang  Egalitarianisme 

terlebih dahulu  yakni diantaranya: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Sasa Sesilia berjudul 

“Egalitarianisme Dalam Budaya Lokal (Tinjauan Kritis 

Terhadap Warung Tarsun Radio Republik Indonesia 

Purwokerto). IAIN Purwokerto. Tujuan penelitian ini 
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adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis 

bagaimana nil ai-nilai egalitarianisme bahasa Jawa 

Banyumas dapat ditampilkan dalam budaya Populer 

Masyarakat Konsumerisme Dan Bagaimana Bahasa Jawa 

Banyumas Ditampilkan Dalam program acara Warung 

Tarsun, RRI Purwokerto. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif yang bersumber dari data-data yang 

diperoleh secara langsug melalui penelitian lapangan (field 

research). Penelitian dilakukan untuk melihat dan 

mengetahui secara langsung praktik penggunaan bahasa 

Jawa Banyumas pada Warung Tarsun RRI Purwokerto.
14

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Okta Nurma Isyati yang berjudul 

“Paradigma Tafsir Kontekstual M. Fethullah Gülen Dalam 

Menafsirkan Ayat Egalitarian”. UIN Sunan Ampel 

Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelisik 

pandangan M. Fethullah Gülen sebagai mufasir 

kontemporer dalam mengaktualisasikan ayat egalitarian 

dan implikasinya terhadap isu-isu global kontemporer. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat relasi antara 

metode tafsir yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed 

dengan kinerja penafsiran M. Fethullah Gülen dalam 

kitabnya, dengan menggunakan ayat egalitarian sebagai 

pokok kajian kontekstual ayat. M. Fethullah Gülen 

memiliki konsep dialog antaragama dalam meredakan 

berbagai konflik krisis nilai egalitarianisme. Ia 

menawarkan konsep perdamaian yang dapat ditegakkan 

dengan empat pilar diantaranya love (cinta), compassion 

(simpati kepada orang lain), tolerance (toleransi) 

danforgiving (saling memaafkan). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis kepustakaan 

(library research) dalam penggalian data dalam 

                                                             
 14  Sesilia Sasa, “Egalitarianisme Dalam Budaya Lokal (Tinjauan Kritis 
Terhadap Warung Tarsun Radio Republik Indonesia Purwokerto)” (skripsi, IAIN 

Purwokerto, 2019), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5506/. 
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memperoleh analisa secara deskriptif analitis yang 

diuraikan secara komprehensif.
15

 

3. Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Miftahusyai‟an dan 

Galih Puji Mulyoto berjudul “Relasi Agama-Manusia 

dalam Spirit Pancasila (Membangun Egalitarianisme dalam 

Kemerdekaan Keyakinan)”. Dalam tulisannya bertujuan 

untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa Membangun 

egalitarianisme dalam kehidupan berbangsa dan beragama 

bukan suatu perkara  mudah,  terlebih  ada  suatu  

kesepakatan dalam  perlakuan yang  sama  terhadap  

manusia atau warga negara secara agama, sosial, politik, 

ekonomi  dan  budaya. Khusus  dalam  kajian  ini adalah  

membahas  bagaimana pemahaman agama dan keyakinan 

manusia sebagai fenomena religius dalam berbangsa di 

Indonesia. Berpijak dari pemahaman tersebut, maka 

manusia Indonesia diharapkan mampu melakukan upaya 

transformasi pemikiran dan sikap  keberagamaan  dengan  

arah  yang  jelas. Penelitian ini   menggunakan   metode   

kepustakaan  dengan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dengan menelaah dan  mengidentifikasi 

jurnal, buku, dokumen (baik bentuk cetak maupun 

elektronik) serta  sumber-sumber bahan informasi yang 

dianggap sesuai dengan penelitian ini. Analisis data  

menggunakan pengkajian dan perbandingan terhadap  data  

yang  ditemukan secara sistematis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa agama menjadi bagian dalam diri 

manusia dalam membentuk  kepribadian manusia 

seutuhnya. Masyarakat terwujud sebuah fenomena religius 

yang dibutuhkan dalam segala bentuk aktifitasnya. 

Religius yang terbentuk sejatinya sebuah aturan yang 

mendasari tingkah laku dan sikap manusia. Hal ini 

terbentuk sebagai pola yang khas dan unik. Pancasila hadir 

sebagai spirit dalam memberikan jalan tengah yang 

terwujud dalam sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. 

                                                             
 15 Okta Nurma Isyati, “Paradigma Tafsir Kontekstual M. Fethullah Gülen 
Dalam Menafsirkan Ayat Egalitarian” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2020), http://digilib.uinsby.ac.id/43514/. 
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Mengandung arti harapan dan  gagasan  terkait Pancasila 

menjadi sumber  dari  segala  sumber  hukum  di 

Indonesia. Keterkaitan agama dan pancasila tidak dapat 

dipisahkan sebagai perisai yang membentengi segenap 

warga negara Indonesia di tengah perkembangan zaman.
16

 

4. Jurnal yang ditulis oleh Itmam Aulia Rakhman berjudul 

“Islam Dan Egalitaianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan 

Gender”, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Dalam 

tulisannya bertujuan untuk memberikan sebuah 

pemahaman bahwa pentingnya memahami egaliter yang 

diusung oleh Islam, agar tidak ada kesalah pahaman dalam 

menjastifikasi Islam yang rahmatan lil’alamin, yang 

memberikan peluang serupa kepada umatnya untuk 

menjadi yang paling bertakwa, tanpa membedakan antara 

laki-laki dan perempuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

Fakta tentang varian-varian Islam yang sentral, formal dan 

murni adalah egalitarian dan ilmiah. Dalam pengertian 

doktrin Egalitas ini mempertahankan bahwa pada 

hakikatnya semua manusia adalah sama dalam status nilai 

atau moral secara fundamental. Atau dapat didefinisikan 

secara baik sebagai doktrin politik yang menyatakan 

bahwa semua orang harus diperlakukan secara setara dan 

memiliki hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan sipil yang 

sama, atau dalam pengertian filsafat sosial penganjur 

penghapusan kesenjangan ekonomi antara orang-orang 

atau adanya semacam redistribusi/desentralisasi 

kekuasaan.
17

 

5. Jurnal yang ditulis oleh Achmad Mulyadi yang berjudul 

“Budaya Egalitarianisme Perempuan Madura Dalam 

Tarekat Naqsyabandiyah” Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Pamekasan. Penelitian ini menunjukkan 

                                                             
 16 Mohammad  Miftahusyai‟an dan  Galih Puji Mulyoto, “Delasi Agama - 

Manusia Dalam Spirit Pancasila (Membangun Egalitarianisme Dalam Kemerdekaan 

Keyakinan),” JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan) 5, no. 2 (29 Juli 2020): 

44-53. doi: 10.24269/jpk.v5.n2.2020.pp44-53 

 17  Rakhman, “Islam dan Egalitarianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan 

Gender”. 
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bahwa Secara  umum,  hak-hak perempuan dianggap telah  

mendapatkan  posisi yang kuat di masa modern, khususnya 

di dunia Islam. Namun, secara  historis perempuan masih 

juga tersubordinasi oleh laki-laki. Perempuan dianggap 

"jenis  kelamin kedua". Meskipun demikian, hasil dari 

penelitian ini adalah keseluruhan pandangan berubah 

dengan sangat cepat. Kesadaran perempuan terhadap status 

dan hak-haknya semakin meningkat sehingga 

ketergantungannya terhadap laki-laki semakin berkurang 

dan menjadi lebih mandiri. Kaum  perempuan  mulai 

sangat  membutuhkan  hak  istimewa  dan status  yang  

setara dengan laki-laki termasuk dalam hal pencapaian 

kesempurnaan dan puncak spiritualitas. Kontruks budaya 

semacam ini dapat  ditemukan  dalam  komunitas  tarekat  

Naqsyabandiyah  Muzhariyah  di Madura.  Adanya 

mursyid perempuan  seperti  Nyai  Tobibah,  Nyai  Aisyah,  

dan Syarifah  Fatimah  dalam  terekat  tersebut  

menunjukkan  bahwa  dalam  budaya organisasi  ini  tidak  

ada  halangan  bagi  perempuan  untuk  mencapai  puncak 

spiritualitas.
18

 

 

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

terdahulu. 

No Nama dan Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1.  RISA ARISKA 

“Semangat 

Egalitarianisme 

dalam Perspektif 

Pendidikan Islam 

Studi Tafsir Q.S  Al-

Hujurat Ayat 13” 

Menjelaskan 

gambaran secara 

umum mengenai  

persoalan 

Egalitarianisme 

Berdasarkan 

Semangat 

Egalitarianisme dalam 

Perspektif Pendidikan 

Islam (Studi Tafsir Q.S 

Al-Hujurat: 13) 

                                                             
 18 Achmad Mulyadi, “Budaya Egalitarianisme Perempuan Madura Dalam 
Tarekat Naqsyabandiyah,” Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman  23, no. 1 (5 

Juni 2015): 149–64, https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.614. 
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2. 

 

SASA SESILIA  

“EGALITARIANISME 

DALAM BUDAYA 

LOKAL (Tinjauan 

Kritis Terhadap 

Warung Tarsun Radio 

Republik Indonesia 

Purwokerto). 

Menjelaskan 

gambaran secara 

umum mengenai  

persoalan 

Egalitarianisme 

Berdasarkan 

Egalitarianisme Dalam 

Budaya Lokal Yaitu 

Tinjauan Kritis 

Terhadap Warung 

Tarsun RRI 

3. MOHAMMAD 

MIFTAHUSYAI‟AN 

DAN GALIH PUJI 

MULYOTO 

“Relasi Agama-

Manusia dalam Spirit 

Pancasila 

(Membangun 

Egalitarianisme dalam 

Kemerdekaan 

Keyakinan)” 

Menjelaskan 

gambaran secara 

umum mengenai  

persoalan 

Egalitarianisme 

Berdasarkan spirit 

pancasila untuk 

membangun semangat 

egalitarianisme dalam 

kemerdekaan 

keyakinan 

 

4. OKTA NURMA 

ISYATI 

“Paradigma Tafsir 

Kontekstual M. 

Fethullah Gülen 

Dalam Menafsirkan 

Ayat Egalitarian” 

Menjelaskan 

gambaran secara 

umum mengenai  

persoalan 

Egalitarianisme 

Berdasarkan 

pandangan M. 

Fethullah Gülen 

sebagai mufasir 

kontemporer dalam 

mengaktualisasikan 

ayat egalitarian dan 

implikasinya terhadap 

isu  global kontemporer 

5. ITMAM AULIA 

RAKHMAN 

“Islam Dan 

Egalitaianisme: Ruang 

Terbuka Kesetaraan 

Gender” 

Menjelaskan 

gambaran secara 

umum mengenai  

persoalan 

Egalitarianisme 

Berdasarkan 

bagaimana islam 

memandang  

egalitarianisme dilihat 

dari ruang terbuka 

kesetaraan gender 

6. ACHMAD 

MULYADI 

“Budaya 

Egalitarianisme 

Perempuan Madura 

Dalam Tarekat 

Naqsyabandiyah” 

Menjelaskan 

gambaran secara 

umum mengenai  

persoalan 

Egalitarianisme 

Berdasarkan dari 

persoalan 

egalitarianisme antara 

laki-laki dan 

perempuan madura 

dalam tarekat 

naqsabandiyah 
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Didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu tersebut, 

meskipun terdapat persamaan dalam penelitian yaitu bertema 

tentang Egalitarianisme, namun penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti tentunnya berbeda dengan penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Didalam 

penelitian ini lebih menekankan bagaimana semangat 

egalitarianisme antara laki-laki dan perempuan dalam 

pendidikan Islam studi tafsir Q.S Al-Hujurat ayat 13. 

Dianggap penelitian ini nantinya dapat melengkapi temuan-

temuan dari penelitian yang terdahulu.  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengurangi 

kejahatan tindakan rasisme atau diskriminasi yang masih 

sering sekali kita jumpai, serta dapat menggunggah kesadaran 

antar individu maupun kelompok untuk tidak melakukan 

tindakan rasis atau diskriminasi kepada sesama dan tidak 

merendahkan individu maupun suatu kelompok serta lebih 

menghargai perbedaan yang ada. 

H. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah suatu studi ilmiah yang 

digunakan terhadap metode-metode yang digunakan dalam 

suatu penelitian.
19

 

 1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian studi 

pustaka atau penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan 

untuk menghimpun dan menganalisis data  sistematis yang 

bersumber dari sekumpulan pustaka yaitu berupa buku-

buku, majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara 

berkala, kisah-kisah sejarah, serta dokumen-dokumen dan 

materi perpustakaan lainnya, yang dijadikan sumber 

rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah, dan sumber 

data lainnya yang relevan baik primer maupun sekunder. 

                                                             
 19 Widodo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 

66. 
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Menurut M. Nazir Studi kepustakaan merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, 

catatan-catatan, laporan-laporan, yang ada hubungannnya 

dengan fokus masalah yang sedang dipecahkan/dilakukan 

penelitian.
20

 Menurut Sugiyono Studi kepustakaan adalah 

suatu kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya 

yang berhubungan dengan budaya, nilai-nilai, dan norma-

norma yang berkembang pada situasi dan kondisi sosial 

yang sedang dilakukan penelitian.
21

 

 Melihat penelitian ini akan membahas tentang 

“Semangat Egalitarianisme dalam perspektif pendidikan 

islam (Studi Tafsir Q.S Al-Hujurat: 13)”, maka penelitian 

ini akan dilakukan dengan metode penelitian pustaka 

(Library research). Dalam penelitian ini nantinya, peneliti 

tidak memerlukan penelitian secara langsung dilapangan 

untuk mencari data atau observasi menggunakan sample 

data. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini 

diambil dari sumber utama yaitu Tafsir Q.S Al-Hujurat 

ayat 13 dan melalui media masa lainnya dan buku-buku 

atau jurnal sebagai penunjang sumber utama.                                 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 

berbagai referensi yang ada, baik media cetak atau buku, 

media masa, dan media audio visual, yang tentunya masih 

berkaitan dengan sumber utama. Seiring perkembangan 

teknologi, komunikasi serta penyebaran informasi, anotasi 

dan rujukan pada sumber-sumber internet apabila dirasa 

perlu, akan diikut sertakan. Sehingga penelitian tidak perlu 

melalui metode wawancara, sample penelitian lapangan, 

tetapi dengan penelitian pustaka (literatur). 

 

                                                             
 20 Muahammad Nazir, 4 ed., Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2014), 27. 
 21  Sugiono, Metodoe Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), 

134. 
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2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Data Primer 

  Merupakan sumber atau rujukan pokok yang 

nantinya akan digunakan dalam penelitian.
22

 Dengan 

demikian peneliti akan menggunakan sumber data 

primer yaitu: 

1) Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an. Jakarta: 

Gema Insani Press. 2004. 

2) M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah. Jakarta: 

Lentera Hati. 2012.  cet ke-5. 

3) Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 

Tafsir Ath-Thabari [23] Jami‟ Al Bayan an 

Ta‟wil Ayi Al Qur‟an,  terj. Abdul Somad dan 

Abdurrahim Supandi. Jakarta: Pustaka Azzam. 

2009. 

b. Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah sekumpulan 

data yang akan melengkapi daripada data primer 

yang berkaitan dengan objek penelitian.
23

 Dalam hal 

ini peneliti akan menggunakan referensi dari 

berbagai macam buku, jurnal, dan artikel yang ada. 

Diantaranya adalah sebagai berikut. 

1) Hesti Armiwulan Sochamawardiah. Deskriminasi 

Rasial Dalam Hukum Ham, Studi Tentan 

Deskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa. 

Yogyakarta: Genta Publising. 2013. 

2) Subhan Zaitunah, Al-Qur’an Dan Perempuan. 

Jakarta: Prenada Media. 2015. 

                                                             
 22  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172. 

 23 Ibid., 273. 
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3) Itmam Aulia Rakhman, “Islam dan 

Egalitarianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan 

Gender” (Jurnal At-Ta‟wil, Vol 01 No. 01, 2019).  

4) Ahmad Faisal, “Tafsir Kontekstual Berwawasan 

Gender (Eksplorasi, Kritik dan Rekonstruksi) 

(Jurnal Al-Ulum Vol. 13 No. 2, 2013).  

5) Hafniati, “Hak Asasi Manusia Dalam Islam,” Al-

Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama 13, no. 2 

(2018). 

6) Abuddin. Natta, Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: 

Prenada media Grup. 2016. 

7) Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam 

Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya 

Terhadap Hukum Islam,”  Jurnal Al-Ulum, Vol.. 

13, No. 2 (2013).  

8) Effendi W. (Tjoa Jiu Tie) Prasetyadji, Tionghoa 

dalam Cengkeraman SBKRI (Jakarta: 

Transmedia Pustaka, 2008). 

9) Semua yang tentunya berkaitan dengan semangat 

egalitarianisme dalam perspektif pendidikan 

Islam dalam studi tafsir Q.S Al-Hujurat ayat 13 

yang tersebar dalam berbagai media massa, 

cetak, dan media sudio visual. 

3. Metode Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

dokumentasi sebagai alat untuk pengumpulan data. 

Menurut suharsimi Arikunto, Dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel 

berupa catatan, transkrip, buku-nuku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen  ̀ 1rapat, lengger dan 

sebagainya.
24

 

  Metode ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang 

diperlukan pada penelitian yang bersumber pada 

dokumen. Dalam penelitian ini metode dokumentasi 

                                                             
 24 Ibid., 274. 
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yang digunakan adalah dalam bentuk pengumpulan data 

tentang rasisme perspektif pendidikan islam. 

4. Teknik Analisis Data 

Karena jenis penelitian ini adalah kajian 

kepustakaan (Library Research) dan metode 

dokumentasi, maka teknik analisis data yang digunakan  

dalam penelitian ini adalah analisis isi (content 

analysis). Analisis ini adalah penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalam terhadap suatu informasi tertulis 

atau tercetak dimedia masa.
25

 Dengan  menggunakan 

analisis isi, akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman 

terhadap berbagai isi pesan yang disampaikan oleh 

media masa, kitab suci, atau sumber informasi lain 

secara objektif, sistematis, dan relevan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah gambaran yang termuat 

serta tercakup dalam penelitian skripsi,dimana saling 

terkait antara satu dengan yang lain serta tidak dapat 

dipisahkan. Untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan, 

maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi 

menjadi beberapa bab yaitu: 

Bab I. Berisi gambaran umum dalam penulisan skripsi, 

yang mencakup: penegasan judul, Alasan memilih judul, 

latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, dan sistematika penelitian. Pada bab I ini, 

penulis mendeskripsikan masalah yang melatar belakangi 

perlunya penelitian ini untuk dilakukan berkaitan dengan 

Semangat Egalitarianisme dalam perspektif pendidikan 

islam (Studi Tafsir Q.S Al-Hujurat: 13). 

Bab II. Pada bab ini, berisi kajian teori. 

                                                             
 25 Afifudin et.al, Metodeologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 

2012), 165. 



 

 

 

 

21 

21 

Bab III. Pada bab ini, berisi asbabun nuzul surat Al-

Hujurat ayat 13, penafsiran Al-Qur‟an surat Al-Hujurat 

ayat 13 yang diambil dari beberapa buku tafsir dan 

munasabah ayat beserta dengan munasabah surat. 

Bab IV. Pada bab ini, penulis mendeskripsikan tentang 

analisis Semangat Egalitarianisme dalam perspektif 

pendidikan islam (Studi Tafsir Q.S Al-Hujurat: 13)  

Bab V. bab ini merupakan bab penutup, yang berisi 

kesimpulan isi skripsi dan saran saran. 
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BAB  II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A.    Egalitarianisme 

Egalitarianisme berasal dari bahasa Prancis yaitu 

“egal” yang berarti "sama", adalah kecenderungan cara 

berpikir bahwa penikmatan atas kesetaraan dari beberapa 

macam premis umum, misalkan bahwa seseorang harus 

diperlakukan dan mendapatkan perlakuan yang sama pada 

dimensi seperti agama, politik, ekonomi, sosial, atau budaya. 

Dalam pengertian doktrin Egalitas ini mempertahankan bahwa 

pada hakikatnya semua manusia adalah sama dalam status 

nilai atau moral secara fundamental. Sebagian besar, 

pengertian ini merupakan respon terhadap pelanggaran 

pembangunan statis dan memiliki dua definisi yang berbeda, 

dalam bahasa Inggris modern, dapat didefinisikan secara baik 

sebagai doktrin politik yang menyatakan bahwa semua orang 

harus diperlakukan secara setara dan memiliki hak-hak politik, 

ekonomi, sosial, dan sipil yang sama, atau dalam pengertian 

filsafat sosial penganjur penghapusan kesenjangan ekonomi 

antara orang-orang atau adanya semacam 

redistribusi/desentralisasi kekuasaan.
1
 

Teori egalitarianisme didasarkan atas prinsip pertama. 

Mereka berpendapat bahwa kita baru dikatakan membagi 

dengan adil, apabila semua orang mendapat bagian yang sama 

(equal). 2
 Membagi dengan adil berarti membagi rata atau 

sama rata, sama rata merupakan sebuah semboyan egalitarian 

yang khas atau ciri khas yang melekat dengan konsep 

egalitarianisme itu sendiri. Jika karena alasan apa saja tidak 

semua orang mendapat bagian yang sama, maka menurut 

egalitarianisme pembagian itu tidaklah adil. Egalitarianisme 

                                                             
 1  Rakhman. “Islam dan Egalitarianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan 

Gender”. 4. 

 2 Hesti Armiwulan Sochamawardiah, Deskriminasi Rasial Dalam Hukum 
Ham, Studi Tentan Deskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa (Yogyakarta: Genta 

Publising., 2013), 88. 
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ini pantas menimbulkan simpati kita. Semua manusia memang 

sama. Pemikiran ini memang merupakan keyakinan umum 

sejak zaman modern, artinya sejak revolusi Prancis 

menumbangkan monarki absolut dan feodalisme. Dalam 

artikel pertama dari Deklarasi hak manusia dan warga Negara 

1789 yang dikeluarkan waktu revolusi Prancis dapat dibaca: 

Manusia dilahirkan bebas serta sama haknya, dan mereka 

tetap tinggal begitu. Beberapa tahun sebelumnya di Amerika 

Serikat dalam The Declaration of independence (1776) sudah 

ditegaskan:  All man are created equal”. Dan Amerika Serikat 

dari semula melarang struktural-struktural feodal, sampai-

sampai gelar bangsawan pun yang dibawa oleh emigran dari 

Eropa dilarang untuk memakainya.
3
 

Makna dari kesetaraan menekankan bahwa ada hak-hak 

yang melekat dan tidak dapat dicabut dari setiap orang bukan 

karena ia menganut agama tertentu, ras, jenis kelamin, atau 

kebangsaan, melainkan karena ia adalah manusia. Seorang 

anak yang lahir sebagai anak dari keluarga yang kaya, 

berpendidikan dan berdomisili disebuah kota metropolitan 

cenderung memiliki keuntungan dan peluang yang lebih besar 

dibandingkan dengan anak yang lahir dari keluarga miskin, 

buta huruf dan tinggal di daerah pedesaan atau daerah 

terpencil. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan penekanannya 

pada kesempatan yang sama atau memadai yang akan 

memungkinkan  setiap orang untuk mengembangkan potensi 

sebagai manusia.
4
 Namun, konsep persamaan ini tidak dapat 

dilaksanakan ke dalam beberapa hal dalam kehidupan sosial 

tertentu, contohnya dalam konsep kesempatan yang mencakup 

diantaranya perbedaan dalam hal pekerjaan, penghasilan, 

status sosial, agama, etnis dan yang lainnya. Hal tersebut 

sudah menjadi kodrat hukum alam yang tidak bisa disama 

                                                             
 3  Rakhman, “Islam dan Egalitarianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan 

Gender”65. 
 4 Armiwulan Sochamawardiah, Deskriminasi Rasial Dalam Hukum Ham, 

Studi Tentan Deskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa, 89. 
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ratakan sebab kemampuan setiap masing-masing manusia 

tidaklah sama.
5
 

Jika dilihat dari dinamika saat ini, terdapat pemikiran yang 

cenderung memarjinalkan kedudukan seseorang, banyak bias-

bias akan legitimasi dominasi terhadap kaum yang minoritas. 

Semenjak awal, terbentuknya kelompok masyarakat 

diimajinasikan sebagai sebuah persamaan nasib serta 

persamaan cita-cita yang mengatasi (beyond) etnis, agama, 

gender maupun ras sebagai suatu entitas modern. Namun 

dalam perjalanan sejarahnya, kelompok masyarakat yang 

terbangun tersebut hampir selalu menyisakan polarisasi 

mayoritas dan minoritas. Sehingga hal tersebut tidak selalu 

menjamin adanya kesetaraan di antara mayoritas dan 

minoritas dalam hak-hak agama, pendidikan, ekonomi 

maupun budaya.
6
 Oleh karena itu, pemahaman persamaan hak 

manusia adalah semangat egaliter yaitu memposisikan semua 

manusia baik itu laki-laki maupun perempuan dalam 

kedudukan yang sama, bukan dalam posisi subordinate yaitu 

bahwa manusia yang satu memilki kedudukan yang lebih 

tinggi atau lebih rendah dari manusia yang lain, sehingga 

relasi yang dibangun bukanlah relasi kekuasaan (berkuasa dan 

dikuasai).
7
 

Dalam upayanya, paham egalitarianisme dapat dijadikan 

konteks dalam sistem kemasyarakatan. Paham egalitarianisme 

dapat memecah kebekuan hegemoni mayoritas masyarakat 

inheren, yang pada dasarnya agama Islam memiliki risalah 

akan semangat persamaan tanpa adanya perselisihan.
8
 Dapat 

dikatakan  bahwa arti dari prinsip kesetaraan dapat 

terimplementasi apabila ada intervensi dari pemegang otoritas 

sehingga memungkinkan setiap orang memperoleh 

                                                             
 5  Muhammad Imarah, Perang Terminologi Islam Versus Barat (Jakarta: 

Rabbani press, 2000), 162. 
 6  Ahmad Suaedy, Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai 

(Jakarta: CISEAS-The Wahid Institute, t.t.), 25. 

 7 Armiwulan Sochamawardiah, Deskriminasi Rasial Dalam Hukum Ham, 

Studi Tentan Deskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa. 
 8  Ahmad Faisal, “Tafsir Kontekstual Berwawasan Gender (Eksplorasi, 

Kritik dan Rekonstruksi,” Jurnal Al-Ulum 13, No. 2 (2013): 473. 
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kesempatan yang sama.
9
 Islam adalah agama yang mengusung 

semangat egalitarianisme yang begitu tinggi, di dalam Al-

quran terdapat banyak ayat yang secara eksplisit menegaskan 

mengenai pentingnya sebuah perdamaian dan toleransi. Hal 

ini menunjukkan bahwa perdamaian dan toleransi antar 

manusia merupakan salah satu fundamen Al-quran sebagai 

fondasi yang harus dibangun dalam hubungan antar sesama 

manusia.
10

 

 

1.  Egalitarianisme Barat 

Doktrin egaliter menyatakan bahwa semua manusia 

setara dalam nilai fundamental atau status sosial. Egaliter 

mendukung kesetaraan. Orang harus mendapatkan yang 

sama, diperlakukan sama, atau diperlakukan sama dalam 

beberapa hal. Pandangan alternatif memperluas pilihan 

yang disebutkan terakhir ini. Orang harus diperlakukan 

sama, harus memperlakukan satu sama lain dengan sama, 

harus berhubungan sebagai sama, atau menikmati 

kesetaraan status sosial semacam itu. Doktrin egaliter 

cenderung bertumpu pada ide latar belakang bahwa semua 

pribadi manusia setara dalam nilai fundamental atau status 

moral. Sejauh menyangkut tradisi filosofis Eropa Barat dan 

Anglo-Amerika, salah satu sumber penting pemikiran ini 

adalah gagasan Kristen bahwa Allah mengasihi semua jiwa 

manusia secara setara. 

John Locke berpendapat bahwa setiap orang di setiap 

waktu dan tempat memiliki hak moral alami yang sama 

yang harus kita semua hormati. Sebagaiamana dorongan 

alamiah manusia membuat mereka tahu akan tugas mereka 

di dunia untuk mencintai orang lain daripada diri mereka 

sendiri. Prinsip egaliter ini dianggap sebagai nilai 

substantif yang menjadi sentral dari keadilan yang 

didambakan oleh seluruh penduduk bumi. Dengan segala 

                                                             
 9 Armiwulan Sochamawardiah, Deskriminasi Rasial Dalam Hukum Ham, 

Studi Tentan Deskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa. 
 10 Zuhairi Misrawi, Pandangan Muslim Moderat (Jakarta: Kompas Media 

Nusantara, 2010), xxvi. 
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bentuk pengambilan kebijakan yang setara, pendistributian 

yang sama, pemberian kesempatan dan lain-lain akan 

menjamin kesejahteraan umat manusia. Keyakinan pada 

dasariah manusia yang setara ini mengimajinasikan 

keadaan dunia yang sejahtera. Filsuf moral kontemporer 

Thomas Scanlon berpendapat bahwa semua orang di mana 

pun memiliki hak moral yang sama untuk diperlakukan 

sesuai dengan hasil prosedur, apa yang merupakan 

tindakan yang benar dan salah secara moral diatur oleh 

prinsip-prinsip yang tidak dapat ditolak oleh siapa pun 

secara wajar. 

Pengandaian manusia yang terlahir dalam keadaan 

setara sebagaimana bawaan dari alam adalah generalisasi 

yang tergesagesa. Ada banyak hal perbedaan yang dibawa 

oleh individu sejak dari kelahirannya. Mulai dari status 

sosial (anak yang lahir dari kasta tinggi dan rendah), 

kesempatan dalam berkompetisi, kemampuan dan 

kecakapan setiap individu dan lain-lain. Egalitarianisme 

modern adalah teori yang menolak definisi klasik 

egalitarianisme sebagai pencapaian yang memungkinkan 

secara ekonomi, politik dan sosial. Teori egalitarianisme 

modern (atau "egalitarianisme baru") menguraikan bahwa 

jika setiap orang memiliki biaya peluang yang sama, maka 

tidak akan ada kemajuan komparatif dan tidak ada yang 

akan mendapat keuntungan dari perdagangan satu sama 

lain. Pada dasarnya, keuntungan luar biasa yang diterima 

orang dari perdagangan satu sama lain muncul karena 

mereka tidak sama dalam karakteristik dan bakat 

perbedaan ini mungkin bawaan atau dikembangkan 

sehingga orang dapat memperoleh keuntungan dari 

perdagangan satu sama lain.  

Melihat berbagai kompleksitas yang mengakar pada diri 

manusia, konsep egaliter diatas (klasik) tidak dapat 

mengcover polemik yang menyertai eksistensi manusia dan 

ruang lingkupnya. Pada dasarnya dalam intelektual barat 

sendiri belum ditemukan definisi yang baku perihal 

egaliter. Sehingga dalam tradisi intelektual Barat ada 
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banyak perdebatan mengenai apa itu egalitarianisme. 

Jeremy Moss dalam Journal of Ethics and Social 

Philosophy mengutip pendapat Derek Parfit bahwa konsep 

egalitarianisme terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai 

berikut. 

a. Thelic Egalitarianisme: Nilai kesetaraan dianggap 

berada dalam dirinya sendiri. Hal ini menandakan 

bahwa hal itu secara esensial adalah setara. 

b. Deontic Egalitarianisme: Nilai kesetaraan itu 

bergantung pada kondisi moral di mana ia berada 

sehingga ia dapat berubah-ubah. 
11

 

 

2. Egalitarianisme Islam 

Egalitarianisme Islam Di sini tidak akan dibeberkan 

perdebatan konsep egalitarianisme secara keseluruhan, 

akan tetapi yang paling penting dari nilai kesetaraan adalah 

menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

tanpa diskriminasi. Sebagaimana pesantren atau kiai yang 

memiliki basic Islam tentu ia akan memiliki ideologi Islam 

meskipun kadang juga bercampur atau memiliki kesamaan 

dengan konsep-konsep yang disodorkan oleh Barat. Di 

dalam Quran sendiri juga telah disebutkan dalam surat Al 

Hujarat ayat 13 yang artinya: Sesungguhnya yang paling 

mulia di hadapan Allah adalah ketakwaan mu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.  

Ayat tersebut menerjemahkan tentang hilangnya strata 

atau kelas sosial antar sesama manusia. Semua manusia itu 

sama dan harus setara. Yang membuatnya berbeda adalah 

ketakwaan dihadapan Allah.28 Ada banyak data sejarah 

yang menunjukkan kesetaraan dalam Islam salah satu 

sejarah itu diabadikan di dalam Quran pada surat „Abasa. 

Surat itu mengkisahkan teguran Allah SWT kepada 

Muhammad atas tindakan selfish nya yang lebih memilih 

orang kaya dan menanggalkan keberadaan orang miskin. 

                                                             
 11 Jeremy Moss, Journal Of Ethics & Social Philosophy, Egalitarianism and 

the Value of Equality, 2009, 2–3. 
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Dengan ajaran egalitarianism, Islam menjadi sangat 

populer di Amerika Serikat pada tahun 1960 an dan diikuti 

oleh jutaan orang Afrika Amerika yang keberadaannya 

mengalami opresi oleh ras kulit putih. 

 

3. Hak Asasi Manusia 

Diskriminasi dalam kehidupan sosial hubungan antar 

individu kelompok maupun individu dengan kelompok 

sebenarnya merupakan fenomena yang umum terjadi pada 

masyarakat di belahan dunia manapun. Namun fenomena 

tersebut dapat menjadi sesuatu yang serius ketika 

memasuki ranah yang tidak bisa di toleransi dan melanggar 

hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan. 

Menurut UU No. 39 Tahun  1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, yang dimaksud dengan diskriminasi adalah setiap 

pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung 

ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia 

atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, 

status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, 

keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, 

penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan 

atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 

dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam 

bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek 

kehidupan lainnya.
12

 

Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak 

yang dimiliki manusia yang melekat (inheren) padanya 

karena dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk 

ciptaan Tuhan dengan segala harkat dan martabatnya yang 

tinggi. Hal itulah yang membedakannya dengan makhluk 

lain. Hak asasi manusia ini sifat-sifatnya mendasar dan 

fundamental. Dalam pelaksanaannya mutlak diperlukan 

agar manusia dapat berkembang sesuai dengan harkat, 

martabat, dan cita-citanya.Hak ini juga dianggap universal, 

                                                             
 12 Effendi W. (Tjoa Jiu Tie) Prasetyadji, Tionghoa dalam Cengkeraman 

SBKRI (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008). 
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artinya dimiliki semua manusia tanpa membedakan suku, 

bangsa, ras, agama, dan  jenis kelamin. 

Hakikat egalitarian menuntut hak kesetaraan ini 

berbeda dengan seperti apa yang disebutkan dalam Hak 

Asasi Manusia (HAM) secara umum. Namun adapun 

perbedaan keduanya terletak pada objek sasarannya, jika 

HAM menekankan hak manusia per individu, maka 

egalitarian mengacu kepada hak sekelompok masyarakat 

ataupun sekumpulan individu. Namun keduanya masih 

bersinggungan satu sama lain, dimana HAM termasuk 

komponen dari egalitarian, jika HAM ditegakkan dengan 

baik, maka egalitarian terwujud semakin baik pula. 

Adapun diantara jenis hak asasi manusia itu sebagai 

berikut: 

a. Hak Asasi Manusia dalam Islam 

Hak asasi manusia dalam Islam telah ada dalam 

kitab suci Al-Qur'an  walaupun tidak disebutkan secara 

spesifik mengenai hal tersebut. Namun Al-Qur'an 

memuat kandungan tentang hal-hal yang prinsip dalam 

keberlangsungan hidup manusia, seperti: keadilan, 

musyawarah, saling menolong, menolak diskriminasi, 

menghormati kaum wanita, kejujuran, dan lain 

sebagainya. Hak asasi yang ada pada manusia seperti 

kebebasan, persamaan, keadilan, perlindungan, dan 

sebagainya bukan merupakan pemberian seseorang, 

organisasi, atau Negara, tapi adalah anugerah Allah 

SWT yang sudah dibawanya sejak lahir ke alam dunia. 

Apabila manusia tidak memahami hak-hak yang 

dimilikinya maka manusia tidak dapat menjalankan 

tugas serta kewajibannya sebagai khalifah di muka 

bumi. 

Menurut syari‟ah, manusia adalah makhluk bebas 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan 

karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. 

Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar 

persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, 

tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya 
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kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial 

tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. 

Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar 

tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan 

terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam 

memandang semua manusia sama dan mempunyai 

kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang 

dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya 

ditentukan oleh tingkat ketakwaannya.  

Al-Qur‟an juga menjelaskan 150 ayat tentang 

ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan 

dalam penciptaan salah satunya yang tertuang dalam 

firman Allah dalam Q.S. Surat Al-Hujurat ayat 13. 

Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan 

manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, 

baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan 

ideologi. 

Dalam sejarah konstitusi Islam ada dua deklarasi 

yang memuat hak-hak asasi manusia yaitu yang dikenal 

dengan Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo (Cairo 

Declaration).
13

 

1) Piagam Madinah  

Konsepsi dasar yang tertuang dalam piagam yang 

lahir di masa nabi Muhammad SAW adalah adanya 

pernyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah 

untuk melindungi dan menjamin, hak-hak sesama 

warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, 

suku, dan agama. Piagam Madinah atau mitsaqul 

Madinah yang dideklarasikan oleh Rasullullah pada 

tahun 622 M, merupakan kesepakatan tentang aturan 

yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang 

dipimpin oleh Nabi. Ada dua landasan pokok 

Piagam Madinah tersebut, yaitu sebagai berikut: 

                                                             
 13 Hafniati Hafniati, “Hak Asasi Manusia Dalam Islam,” Al-Adyan: Jurnal 
Studi Lintas Agama 13, no. 2 (30 Desember 2018): 270–271, 

https://doi.org/10.24042/ajsla.v13i2.3843. 
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a) Semua pemeluk Islam adalah satu umat 

walaupun mereka berbeda suku bangsa. 

b) Hubungan antar komunitas Muslim dan non-

muslim didasarkan pada prinsip diantaranya 

adalah Berinteraksi secara baik dengan sesama 

tetangga, saling membantu dalam menghadapi 

musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, 

saling menasehati, saling menghormati 

kebebasan beragama. 

2) Deklarasi Kairo 

Konsep ini ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 

1990 yang mana hak-hak asasi manusia hasil 

rumusan negara OKI (Organizatian of the Islamic 

Conference)/ Deklarasi Kairo berisi 24 pasal tentang 

HAM berdasarkan Al-quran dan Sunnah dan dalam 

penerapan dan realitasnya memiliki beberapa 

persamaan dengan pernyataan hak-hak asasi 

manusia (The Universal Declaration of Human 

Right/UDHR) yang dideklarasikan oleh PBB tahun 

1948.9 Hak asasi manusia dalam Islam mempunyai 

ciri-ciri yaitu sebagai berikut: 

a) Bersumber pada ajaran Al-Qur‟an dan As-

Sunnah 

b) Penegakkan HAM tidak boleh bertentangan 

dengan ajaran syari‟at Islam secara 

komprehensif. 

c) Keseimbangan antara hak dan kewajiban 

d) Kepentingan sosial ( kebersamaan) diperhatikan 

e) Manusia dilihat sebagai makhluk yang dititipi 

hak-hak dasar oleh Tuhan, dan oleh karena itu 

mereka wajib mensyukuri dan memeliharanya. 

b. Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an sebagai sumber hukum pertama bagi umat 

Islam telah meletakkan dasar dasar HAM serta 

kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul 

pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat 

dunia. Diantara hak-hak manusia yang terdapat dalam 
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Al-Qur‟an adalah hak hidup, hak untuk merdeka, hak 

memperoleh ilmu (pendidikan), hak kehormatan diri 

dan hak untuk memilki.
14

  Berikut penjelasan terkait 5 

hak asasi manusia menurut Al-Qur‟an. 

1) Hak hidup 

Hak hidup adalah karunia yang diberikan oleh 

Allah SWT kepada manusia. Untuk menjamin 

keberlangsungan. Allah SWT yang memberi 

manusia hidup dan mati sebagaimana yang 

tertuang dalam firman Allah Q.S. al-Hijr ayat 23. 

إَِّّب َٗ  ِٜ ُِ ُّحأ ُِ  ۦىََْحأ َّحأ َٗ ُٞذ  َِ ُّ َُ ٱَٗ ِسثُ٘ ََٰ٘  ٖٕ  ىأ

 

“Dan sungguh, Kamilah yang 

menghidupkan dan mematikan dan Kami 

(pulalah) yang mewarisi.” (Q.S. al-Hijr: 15 ): 

23) 

 

2) Hak untuk merdeka (bebas) 

Kemerdekaan adalah hak untuk bebas dari 

segala bentuk ikatan, perbudakan, dan kekangan 

merupakan salah satu hak asasi manusia untuk 

dihargai dan dihormati. Kemerdekaan adalah salah 

satu cara manusia untuk memperoleh kemuliaan 

hidup. Sebagaimana yang tertuang dalam firman 

Allah Q.S. Az-Zummar ayat 17-18 sebagai berikut. 

 

َِ ٱَٗ  زََْجُ٘اْ ٱ ىَِّزٝ ُغ٘دَ ٱ جأ
ْا إِىَٚ  ىطََّٰ ٓ٘ أََّبثُ َٗ جُُذَٕٗب  ِ ٱأَُ َٝعأ  ّللَّ

 ٌُ َٰٙ  ٱىَُٖ َش جُشأ شأ ِعجَبِد   ىأ  ١ٔفَجَشِّ

َِ ٱ َُ  ىَِّزٝ ُع٘ َِ زَ هَ ٱَٝغأ ٘أ قَ َغَُْٔ  ىأ َُ أَحأ ِئَل  ۥٓ  فََٞزَّجُِع٘
ٓ ىََٰ ْٗ أُ

َِ ٱ ٌُ  ىَِّزٝ ُٖ ُه ٱََٕذىَٰ ىُْ٘ا  ّللَّ ْٗ ٌأ أُ ئَِل ُٕ
ٓ ىََٰ ْٗ أُ تِ ٱَٗ جََٰ َىأ  ١ٔ  ۡلأ

“17) Dan orang-orang yang menjauhi 

tagut (yaitu) tidak menyembahnya dan 

kembali kepada Allah, mereka pantas 

                                                             
 14 Ibid., 272–277. 
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mendapat berita gembira; sebab itu 

sampaikanlah kabar gembira itu kepada 

hamba-hamba-Ku, 18) (yaitu) mereka yang 

mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa 

yang paling baik di antaranya. Mereka itulah 

orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh 

Allah dan mereka itulah orang-orang yang 

mempunyai akal sehat.” (Q.S. Az-Zummar: 

39): 17-18) 

 

3) Hak mendapatkan  ilmu (pendidikan) 

Manusia dilebihkan penciptaannya oleh Allah 

dengan akal fikiran untuk berfikir, Oleh sebab itu 

tergantung manusia itu sendiri mau mengambil 

atau mencari ilmu dengan cara belajar atau tidak. 

Sebagaimana yang tertuang dalam Firman Allah 

Q.S. At- Taubah ayat 122 sebagai berikut: 

 

 َُ ب َمب ٍَ َٗ َُ ٱ۞ ُْ٘ ٍِ ؤأ َُ  فَيَ  ىأ
 
ِ ىَِْٞفُِشْٗا َمبٓفَّٗخ ٍِ ََّل َّفََش  ٘أ

ُْ٘ا فِٜ  َزَفَقَّٖ ٌأ غَبٓئِفَٞخ ىِّٞ ُٖ ْأ ٍِّ قَٖخ  ِِ ٱُموِّ فِشأ ٝ ىُِِْٞزُسْٗا  ىذِّ َٗ

  َُ َزُسٗ ٌأ َٝحأ ُ ٌأ ىََعيَّٖ ِٖ ٞأ ْا إِىَ ٓ٘ ٌأ إَِرا َسَجُع ُٖ ٍَ ٘أ  ٕٕٔقَ

 

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin 

itu semuanya pergi (ke medan perang). 

Mengapa sebagian dari golongan di antara 

mereka tidak pergi untuk untuk memperdalam 

pengetahuan agama mereka dan untuk 

memberi peringatan kepada kaumnya jika 

mereka telah kembali agar mereka itu dapat 

menjaga dirinya”(QS. AtTaubah:122) 
 

4) Hak Kehormatan Diri 

Secara asasi setiap manusia itu dianugrahi 

kehormatan diri. Dapat dikatakan bahwa anugerah 

terbesar yang diberikan Allah kepada manusia 

adalah kehormatan diri. sebagaimana Dalam 

firman Allah Q.S. Al-Isra‟ ayat 70 sebagai berikut. 
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َْب ثَِْ  ٍأ ىَقَذأ َمشَّ َٗ ٌأ فِٜ ۞ ُٖ ََْٰ يأ ََ َح َٗ  ًَ جَشِّ ٱٜٓ َءاَد  ىأ

شِ ٱَٗ  جَحأ َِ  ىأ ٍِّ  ٌُٖ ََْٰ َسَصقأ ذِ ٱَٗ ِّجََٰ َٰٚ  ىطَّٞ ٌأ َعيَ ُٖ ََْٰ يأ فَعَّ َٗ

ِعٞٗٗل   َْب رَفأ ِأ َخيَقأ ََّ ٍِّ  ١َٓمثِٖٞش 

 

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan 

anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di 

darat dan di laut dan Kami beri mereka rizki 

dari segala yang baik-baik, dan Kami 

lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang 

Kami ciptakan dengan kelebihan yang 

sempurna”. (Q.S. Al-Isra‟: 17): 70) 

 

5) Hak Memiliki 

Disamping hak-hak itu semua, Allah juga 

memberikan hak untuk memilki kepada manusia. 

Seperti yang Allah jelaskan dalam Firman Allah 

Q.S. Al-Jatsiah ayat 12-13 sebagai berikut: 

 

ُ ٱ۞ ٌُ  ىَِّزٛٱ ّللَّ َش ىَُن شَ ٱَعخَّ جَحأ َٛ  ىأ ِش لُ ٱىِزَجأ فُيأ ِشِٓ  ىأ ٍأ َ ِٔ ثِأ ِٔ  ۦفِٞ يِ ِ فَعأ ٍِ زَُغْ٘ا  ىِزَجأ   ۦَٗ

  َُ ُنُشٗ ٌأ رَشأ ىََعيَُّن شَ   َٕٔٗ َعخَّ ب فِٜ  َٗ ٍَّ دِ ٱىَُنٌ  ََٰ٘ َََٰ  ىغَّ

ب فِٜ  ٍَ ضِ ٱَٗ َسأ ُٔ   ۡلأ ْأ ٍِّ ٞٗعب  َِ  َج

   َُ ُشٗ ًٖ َٝزَفَنَّ ٘أ ٖذ ىِّقَ ىَِل َۡلََٰٓٝ
َُّ فِٜ َرَٰ  ٖٔإِ

 

“Allah-lah yang menundukkan laut 

untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di 

atasnya dengan perintah-Nya, dan agar kamu 

dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan 

agar kamu bersyukur. (1) Dan Dia 

menundukkan apa yang ada di langit dan apa 

yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai 

rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang 

demikian itu benar-benra terdapat tanda-

tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang 

yang berpikir.(2)” (Q.S. Al-Jatsiah: 45) 12-

13) 

 

Seluruh hak-hak yang telah Allah anugrahkan 

kepada manusia baik dari sisi pandangan Islam dan 
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sisi menurut Al-Qur‟an yang telah peneliti paparkan 

diatas, maka hendaknya sebagai manusia kita 

mengerti dan paham bahwa semua manusia memilki 

haknya masing-masing tanpa dibedakan dari latar 

belakang apapun. Allah menurunkan ayat-ayat Al-

Qur‟an tersebut kepada semua hambanya tanpa 

terkecuali, dan perbedaan atas apapun. Maka dengan 

demikian Seseorang yang paham dengan konsep 

egalitarianisme atau persamaan drajat, nantinya 

diharapkan mampu mengambil tindakan berdasarkan 

pengetahuannya atas pokok-pokok kajian hak setiap 

manusia yang telah dipaparkan di atas, sehingga 

segala tuntutan keadilan yang bermuara karena sebuah 

ketidakpuasan dan ketertekanan dapat diatasi dengan 

adanya kebijakan yang mengarah kepada keadilan.  

Berdasarkan hak-hak tersebut, peneliti hanya akan  

menguraikan persoalan bagaimana laki-laki dan 

perempuan itu harus diperlakukan sama dalam hal 

memperoleh pendidikan tanpa melihat cantik atau 

gantengnya, putih atau hitam warna kulitnya, berasal 

dari keluarga kaya atau miskin atau perbedaaan-

perbedaan yang semacamnya. Karena keduanya 

mempunyai hak atas hal tersebut. 

 

3.  Diskriminasi Berdasarkan Jenis Kelamin 

Diskriminasi gender adalah kondisi dimana terjadi 

ketidaksetaraan atau ketidakadikan gender yang 

menjadikan perempuan maupun laki-laki sebagai 

korban.
15

 Hal ini biasanya terjadi karena masyarakat 

atau pun suatu kelompok memiliki paham untuk 

membela maupun menindas kelompok masyarakat 

berdasarkan gender mereka yang dikarenakan 

ketidaksepahaman maksud dan tujuan. Dalam 

diskriminasi ini biasanya ada perbedaan pendapat yang 

                                                             
 15  Destya Nanda Murnalungito, “Diskriminasi Gender Terhadap Peserta 
Didik Perempuan Yang Hamil Peserta Di Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah 

Atas,” (Skripsi, Universitas Atma Jaya., 2016). 
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didasari pada kedudukan dan posisi laki-laki maupun 

perempuan. Perempuan yang notabene lebih lemah dari 

pada laki-laki dalam hal kekuatan, biasanya sering 

menerima tekanan dan diskriminasi dalam bentuk moral 

maupun perlakuan. 

Dalam pencapaian kesetaraan gender, sebenarnya 

diperlukan distribusi manfaat dan tanggung jawab 

antara laki-laki dan perempuan yang didasari bahwa 

perempuan dan laki-laki memiliki pemahaman dan 

kebutuhan yang berbeda. Hal ini selaras dengan 

pengertian menurut WHO, yaitu tidak adanya 

diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam 

peluang; alokasi sumber daya; manfaat; dan akses 

terhadap pelayanan kesehatan.  Artinya keduanya 

berpeluang yang sama dan memliki potensi yang sama.  

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan prinsip 

keadilan untuk keduanya supaya bisa mencegah adanya 

tindakan diskriminasi yang terjadi diantara laki-laki dan 

perempuan. Prinsip persamaan atau kesetaraan 

mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan konsep 

mengenai kebebasan dan keadilan. Adapun diantara 

prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls, 

bahwa kebebasan dalam posisi yang tidak setara dapat 

menjadi sebab tidak terpenuhinya keadilan yang fair. 

Apa yang dimaksud  dengan kesetaraan tidak berarti 

bahwa semua manusia adalah sama atau identik. 

Manusia pasti memilki perbedaan-perbedaan, seperti 

ras, agama, budaya, kapasitas intelektual, jenis kelamin, 

keinginan dan lai-lain.
16

 Adapun prinsip keadilan yang 

dilahirkan dari pemikiran Rawls adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip kebebasan (equal liberty of priciple) 

b. Prinsip perbedaan (differences principle) 

c. prinsip persamaan ( equal opportunity priciple) 

 

                                                             
 16 Armiwulan Sochamawardiah, Deskriminasi Rasial Dalam Hukum Ham, 

Studi Tentan Deskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa, 102. 
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4.   Ayat Mengenai Egalitarianisme 

Adapun ayat mengenai egalitarianisme atau 

persamaan drajat yaitu tertuang dalam firman Allah 

dalam Qur‟an Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini 

menjadi salah satu ayat yang sangat menjunjung tinggi 

nilai-nilai persamaan terutama pada laki-laki dan 

perempuan. Mengapa ayat ini menjadi ayat yang 

digunakan dalam sebuah penelitian tentang 

egalitarianisme kali ini?, melihat isi kandungan ayat ini, 

penulis merasa bahwa ayat ini sangat tepat untuk 

membahas persoalan egalitarianisme, meskipun pada 

dasarnya didalam Al-Qur‟an bukan hanya ayat ini saja, 

banyak sekali ayat yang membahas tentang 

egalitarianisme.  

Dalam ajaran Islam, terdapat larangan yang cukup 

tegas untuk tidak membeda-bedakan orang lain. 

Larangan itu termasuk membeda-bedakan dari segi 

suku, ras, bangsa, agama, hingga warna kulit. Manusia 

dilarang keras merendahkan orang lain dan merasa 

dirinya paling unggul dibandingkan yang lain. Larangan 

ini jelas tertulis dalam Surat Al Hujurat ayat 13. Secara 

khusus, ayat 13 dari Surat Al Hujurat juga menegaskan 

bahwa manusia diciptakan untuk saling mengenal. 

Laki-laki maupun perempuan tidak bisa hidup sendirian 

karena membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian 

Allah SWT menyebarkan laki-laki dan perempuan 

dalam jumlah yang banyak serta menjadikan mereka 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan mereka 

membentuk suku bangsa atau kelompok tertentu agar 

saling mengenal. Dengan mengenal satu sama lain, 

mereka bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu, 

dan saling memenuhi hak-hak kerabat sekitar mereka. 

Ayat ini secara gamblang juga menjelaskan bahwa 

manusia di mata Allah SWT adalah sama dan setara. 

Tidak dibenarkan jika ada yang saling merendahkan 

satu sama lain. Yang mampu membedakan manusia 

satu dengan manusia lainnya hanyalah derajat 

https://kumparan.com/topic/islam
https://kumparan.com/topic/manusia
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ketakwaannya. Dapat disimpulkan melalui Surat Al 

Hujurat ayat 13, Allah SWT secara tegas melarang 

segala bentuk tindakan kebencian kepada sesama 

manusia dengan mengatasnamakan suku, ras, agama, 

dan lain sebagainya. Pentingnya kesadaran dan 

meningkatkan rasa toleransi terhadap sesama perlu 

diwujudkan agar manusia tidak semena-mena 

melakukan tindakan diskriminasi, rasisme, atau 

tindakan sejenis lainnya. Selain Islam melarangnya, 

tindakan ini justru akan memecah belah bangsa dan 

menimbulkan kekacauan. 

Melihat isi kandungan ayat tersebut, mulai dari 

mana manusia itu berasal sampai satu hal yang 

membedakan manusia diantara manusia lainnya, itulah 

mengapa peneliti memfokuskan persoalan 

egalitarianisme kepada ayat ini saja.  

 

 

ثًب   ْ٘ ٌْ ُشُع ُن َْٰ َجَعْي َٗ  ٚ ّْثَٰ اُ َّٗ ِْ َرَمٍش  ٍِّ  ٌْ ُن َْٰ ٓبََُّٖٝب اىَّْبُط اَِّّب َخيَْق َٰٝ

 ٌٌ ْٞ َ َعيِ
َُّ ّللّاَٰ ٌْ ۗاِ ىُن ِ اَْرقَٰ

َْْذ ّللّاَٰ ٌْ ِع ُن ٍَ َُّ اَْمَش ا   اِ ْ٘ قَجَۤبى َِو ىِزََعبَسفُ َّٗ
ٌْٞش   َٖٔخجِ

“Wahai manusia! sungguh, kami telah 

menciptakan kamu dari seoranglaki-laki dan 

seorang perempuan, kemudian kami jadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 

kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah 

maha mengetahui, maha teliti.” (Q.S.Al-

Hujurat(13):49) 
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Terjemahan perkata Surat Al-Hujurat Ayat 13: 

Wahai يَا أَي َُّها 
Manusia   النَّاس 

Sesungguhnya kami ا  إِنَّ

Kami menciptakan kalian َْْخلَْقَناُكم 

dari ِْْمن 

Seorang laki-laki  َْذَكر 

Dan seorang perempuan  َْوأُْنَثى 

Dan kami jadikan kalian َْْوَجَعْلَناُكم 

Berbangsa-bangsa ُشُعوًبا 

Dan bersuku-suku ََْوَقَباِئل 

Supaya kamu saling 

mengenal 
 لَِتَعاَرفُوا

Sesungguhnya َّْإِن 

Orang paling mulia 

diantara kalian 
 أَْكَرَمُكمْْ

 

Disisi َِْعْند 

Allah ََِّْللا 

Orang paling taqwa 

diantara kalian 
 أَْتَقاُكمْْ

Sesungguhnya َّْإِن 

Allah ََِّْلل 

Maha mengetahui 
 َعلِيمْ 

 

Maha melihat  َْخِبير 
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Isi dari ayat ini dijelaskan bahwasannya penciptaan 

manusia antara laki-laki dan perempuan adalah satu. Tidak 

untuk membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. 

Manusia diciptakan dari bermacam-macam suku dan 

bangsa agar kehidupan lebih berwarna dengan berbagai 

perbedaan yang ada, bukan untuk memecah belah 

kehidupan manusia di bumi. Jika diamati dengan seksama 

maka ayat ini juga memberikan penegasan bahwasannya 

meskipun terlahir dari bermacam-macam perbedaan yang 

telah Allah anugrahkan, namun sesungguhnya yang 

sejatinya membedakan manusia diantara manusia yang 

lainnya adalah tingkat ketakwaannya saja. Maka 

berdasarkan tingkat ketakwaan yang demikian itu, tidak 

ada yang dapat mengetahui sampai berapa kadar yang 

harus dimilki oleh setiap manusia melainkan hanya Allah 

sajalah yang mengetahui dan maha mengenal dengan 

segala sesuatu yang terdapat dalam diri setiap manusia itu 

sendiri. 

Ayat ini juga mengajarkan bagaimana tata cara 

berinteraksi dengan seseorang atau golongan yang berbeda 

dengannya, dalam arti seseorang itu lebih tinggi darinya 

maupun lebih rendah dari dirinya. Ayat ini juga 

memberikan pelajaran untuk saling menghargai, 

menghormati satu sama lain, menerima kekurangan dan 

kelebihan, serta dapat menumbuhkan tingkat dalam 

kesadaran bertoleransi yang tinggi dalam kehidupan sosial 

di masyarakat. Ringkasnya Surat Al Hujurat ayat 13 ini 

mengajarkan manusia  tentang kesetaraan, toleransi dan 

kerjasama serta menghapus diskriminasi. Semua perbedaan 

yang Allah ciptakan adalah sebuah anugrah Allah kepada 

manusia semata-mata agar adanya keberagaman ditengah-

tengah kehidupan. 

Salah satu misi pokok mengapa diturunkannya ayat al-

Quran ini, karena untuk membebaskan manusia dari 

berbagai bentuk tindakan diskriminasi dan penindasan. 

Pembebasan dimaksud mencakup diskriminasi jenis 

kelamin, suku, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan 
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primordial lainnya.
17

 Maka dengan demikian manusia 

dapat hidup bermasyarakat dengan aman, damai dan 

tentram  serta tidak timbul perselisihan diantara 

beragamnya bentuk manusia yang hidup dibumi. 

 

B. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan islam merupakan sebuah proses yang 

dilakukan untuk menciptakan manusia yang seutuhnya, 

yakni beriman dan bertakwa kepada tuhan serta mampu 

mewujudkan eksistensi dirinya sebagai khalifah Allah 

dimuka bumi berdasarkan kepada ajaran Al-Qur‟an dan 

Sunnah, maka tujuan dalam konteks ini adalah terciptanya 

insan-insan kamil setelah proses pendidikan islam yang 

telah dilaui itu selesai. Kemudian, timbul istilah 

Pendidikan taaruf, yang dimana pendidikan taaruf ini 

senantiasa harus selalu kita jaga dalam kehidupan 

bermasyarakat yang beragam suku dan budaya, atau sering 

kita sebut dengan masyarakat multikultural.  

Secara sederhana, pendidikan multikultural merupakan 

satu model pandidikan yang berbasis pada pemanfaatan 

keragaman yang ada di masyarakat, khususnya di tujukan 

kepada para siswa untuk memahami dan bersikap toleran 

terhadap keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status 

sosial, gender, kemampuan, umur, dan ras. Dengan kata 

lain pendidikan multikultural adalah pendidikan tentang 

keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan 

demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu 

atau bahkan dunia secara keseluruhan.
18

 

Untuk membentuk manusia yang berkarakter agamis 

dan mempunyai nilai-nilai spiritual dalam dirinya 

diperlukan pendidikan yang terarah. Chairul anwar dalam 

bukunya mengatakan “pendidikan yang terarah merupakan 

                                                             
 17 Faisal, “Tafsir Kontekstual Berwawasan Gender (Eksplorasi, Kritik dan 

Rekonstruksi.”472.  
 18  Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisme Dan Tantangan 

Pendidikan Abad Ke 21 (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 56. 
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pendidikan yang berbasis pada prinsip-prinsip hakikat 

fitrah manusia dalam pendidikan”. Artinya, pendidikan 

terarah adalah pendidikan yang bias membentuk  manusia 

secara utuh, baik dari sisi dimensi jasmani  (materi) 

maupuni dari sisi mental/inmateri (rohani, akal, rasa dan 

hati).
19

 

Menurut Ahmad Marimba yang dikutip oleh Nur 

Uhbiyati dalam bukunya bahwasannya dasar-dasar ilmu 

pendidikan islam yaitu memberikan sebuah penjelasan 

bahwasannya  pendidikan islam adalah bimbingan terhadap 

jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama 

islam menuju sesuatu sehingga terbentuknya sisi 

kepribadian sesorang baik itu dari segi dalam memilih, 

memutuskan, berbuat serta bertanggung jawab berdasarkan 

yang terkandung dalam nilai-nilai islam.
20

 

Pendidikan sendiri merupakan suatu sistem yang harus 

dijalankan secara terpadu dengan sistem yang lainnya guna 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk 

meningkatkan taraf kualitas kehidupan manusia dalam 

segala aspek kehidupan yang ada. Dilihat dari segi 

prosesnya, pendidikan akan berlangsung secara terus 

menerus seiring dengan dinamika perubahan sosial budaya 

masyarakat dari zaman ke zaman.
21

 Dilihat dari segi tujuan 

Islam diturunkan, tidak lain hanyalah untuk menjadi 

rahmat bagi seluruh alam.  

 

 َِ ْٞ َِ يَ خً ىِّْيعَٰ ََ َل اَِّلَّ َسْح َْٰ بٓ اَْسَعْي ٍَ َٗٔٓ١  

“Kami tidak mengutus engkau, Wahai 

Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi 

seluruh manusia.” (Q.S. Al-Anbiya (107):21) 

                                                             
 19 Anwar, Hakikat  Manusia  Dalam  Pendidikan:  Sebuahi Tujuan Filosofis 
(Yogyakarta: iSUKA-Press, 2014), 6. 

 20  Nur Uhbiyati, Dasar-Dasar Pendidikan Islam (Semarang, IAIN 

Walisongo, 2020), 21. 

 21 Miftahur Rohman, “Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-
Nilai Sosial Kultural,” Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam,  Vol 9. No. 1 (2018): 

21.https://doi.org/10.24042/atjpi.v9i1.2603  
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam sebagai agama 

wahyu yang mengandung petunjuk dan peraturan yang 

bersifat menyeluruh tidak terikat oleh sebagian saja yakni, 

meliputi kehidupan duniawi, ukhrawi, lahiriah, batiniah,  

jasmaniah, dan rohaniah. Jika dilihat dari segi 

metodologisnya proses pendidikan Islam melakukan 

internalisasi secara bertahap kedalam jiwa kepribadian 

manusia sesuai dengan tingkat perkembangan didalam 

dirinya. 

Tugas pokok pendidikan dalam Islam adalah 

membentuk kepribadian Islam dalam diri manusia sebagai 

makhluk sosial dan individual. Dengan demikian, 

Pendidikan Islam ialah pendidikan dengan melalui ajaran-

ajaran agama Islam yakni berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik atau sering disebut juga al-tarbiyah, 

alta’lim, dan al-ta’dib.22
 Agar nantinya diharapkan setelah 

selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati 

serta mengamalkan ajaran agama Islam yang telah diyakini 

secara kaffah (menyeluruh), dan menjadikan ajaran agama 

Islam menjadi suatu pandangan hidup yang utama 

dibanding yang lainnya dalam kehidupan demi 

keselamatan dan kesejahteraan didunia maupun diakhirat. 

Selain itu dalam buku Ilmu Pendidikan Islam karangan 

dari seseorang yang bernama H.M. Arifin, menyebutkan 

bahwa Pendidikan merupakan sebuah sistem pendidikan 

yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk 

memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam dan 

nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam yang telah 

menjiwai diri dan kepribadiannya. Dengan demikian 

pengertian pendidikan Islam adalah suatu sistem yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh 

seluruh insan dibumi Allah, sebagaimana Islam telah 

                                                             
 22 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 

2016), 7. 
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menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, 

baik duniawi maupun ukhrawi.
23 

2. Dasar Pendidikan Islam 

Dasar pendidikan Islam, sebelum penulis memyebutkan 

apa saja dasar pendidikan islam itu, maka penulis akan 

menjelaskan terlebih dahulu makna dasar itu sendiri. 

Secara bahasa dasar adalah alas, fundamen, pokok atau 

pangkal segala sesuatu (pendapat, ajaran, aturan). Sebagai 

aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan 

kepribadian muslim, maka pendidikan islam memerlukan 

asas atau dasar yang dijadikan landasan kerja. Dasar ini 

akan memberikan arah bagi pelaksanaan pendidikan yang 

telah diprogramkan. Dalam konteks ini, dasar yang 

menjadi konteks acuan, pendidikan islam hendaknya 

merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang 

dapat menghantarkan peserta didik kearah pencapaian 

pendidikan.
24

  

Adapun dasar-dasar pendidikan islam itu ialah sebagai 

berikut. 

a. Al-Qur‟an  

Menurut pendapat yang paling kuat, seperti yang 

diungkapkan oleh subhi sholeh, Al-Qur‟an berarti 

bacaan, yang merupakan kata berbentuk turunan 

(masdar) dari fi‟il madhi, Qoro‟a ism al-maf‟ul yaitu 

maqru‟ yang artinya dibaca. Dengan demikian Al-

Qur‟an adalah dasar yang paling utama dalam dunia 

pendidikan islam. Al-Qur‟an sebagai petunjuk kepada 

umat manusia dalam rangka untuk mengatur segala 

persoalan kehidupannya dan menjadikannya sebagai 

acuan dan motivasi untuk menuju kearah yang 

cenderung positif. 

b. As-Sunnah 

Selain Al-Qur‟an dasar pendidikan islam yang kedua 

yakni As-Sunnah, As-Sunnah sebagai al-tafsil dan 

bayan al-takhsis. As-sunnah memberikan landasan yang 

                                                             
 23  M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis 

Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner) (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 8. 
 24  Al-Rasyidin Dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: 

Ciputat Press, 2005), 34. 
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jelas terkait persoalan pola pikir pendidikan islam. As-

sunnah merupakan perkataan, dan apaun pengakuan 

rasulullah saw, yang dimaksud dengan pengakuan itu 

adalah perbuatan orang lain yang diketahui rasulullah 

dan beliau membiarkan saja kejadian itu berjalan. 

Sunnah merupakan sumber ajaran kedua setalah A-

Qur‟an. Sunnah juga berisikan tentang akidah, syariah, 

dan berisi tentang pedoman untuk memaslahatkan 

hidup manusia seutuhnya.
25

 

3. Visi Misi Pendidikan Islam 

Adapun Visi dan Misi Pendidikan Islam yaitu sebagai 

berikut. 

a. Visi Pendidikan Islam 

Visi pendidikan Islam sesungguhnya melekat pada 

cita-cita dan tujuan jangka panjang ajaran Islam itu 

sendiri, yaitu mewujudkan rahmat bagi seluruh umat 

manusia, sesuai dengan firman Allah SWT: “Tidaklah 

kami utus engkau (Muhammad) melainkan agar 

menjadi rahmat bagi seluruh alam”. (Q.S. al-Anbiya‟ 

(21):107). Ayat ini ditafsirkan oleh Imam al-Maraghiy 

yakni:  “Bahwa maksud dari ayat yang artinya 

tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad 

melainkan agar menjadi rahmat bagi seluruh alam, 

adalah bahwa tidaklah Aku utus engkau Muhammad 

dengan al-Qur‟an ini, serta berbagai perumpamaan 

dari ajaran agama dan hukum yang menjadi dasar 

rujukan untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat, 

melainkan agar menjadi rahmat dan petunjuk bagi 

mereka dalam segala urusan kehidupan dunia dan 

akhirat.”
26

 Dengan demikian, visi pendidikan Islam 

yaitu bisa Menjadikan pendidikan Islam sebagai 

perantara yang kuat, berwibawa, efektif, dan kredibel, 

                                                             
 25 Abd Rahman Fasih, “Dasar-Dasar Pendidikan Islam Dalam Tinjauanal-

Qur‟an Dan Al- Hadist,” Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam 14, No. 1 (1 Juni 2016): 

79–80, Https://Doi.Org/10.35905/Alishlah.V14i1.388. 
 26   Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis 

Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner), 44.  
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dalam mewujudkan cita-cita dengan menjunjung 

tinggi ajaran Islam. 

b. Misi Pendidikan Islam  

Berangkat dari visi diatas maka misi pendidikan 

Islam diantaranya dapat Mendorong timbulnya 

kesadaran umat manusia agar mau melaksanakan 

kegiatan belajar dan mengajar, melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar sepanjang hayat, melaksanakan 

program wajib belajar sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan, melaksanakan program pendidikan 

anak usia dini (PAUD), mengeluarkan manusia dari 

kehidupan yang penuh kegelapan menuju kehidupan 

yang terang benderang, memberantas sikap jahiliyah 

yang masih belum terhapus, dan menyelamatkan 

manusia dari tepi jurang kehancuran yang disebabkan 

karena berbagai macam perbadaan hingga timbulnya 

pertikaian.
27

 

 

4. Tujuan Pendidikan Islam 

Berdasarkan visi misi tersebut, maka tentu saja 

pendidikan Islam itu memiliki tujuan. Tujuan Pendidikan 

Islam dalam konsep Islam yakni harus mengarah pada 

hakekat pendidikan yang meliputi beberapa aspek yaitu 

tujuan dan tugas hidup manusia, memperhatikan sifat-

sifat dasar manusia seperti yang sudah disinggung 

sebelumnya, tuntutan masyarakat, dan dimensi-dimensi 

ideal Islam. Diantara tujuan pendidikan islam tersebut 

ialah: 

a. Hakikat manusia sudah sangat jelas dalam konsep 

Islam dimana manusia di ciptakan bukan karena 

kebetulan atau sia-sia, ia diciptakan dengan membawa 

tujuan dan tugasnya yang telah ditetapkan. Tujuan 

diciptakan manusia adalah beribadah hanya untuk 

Allah SWT, mendedikasikan dirinya baik sebagai 

                                                             
 27 Ibid. 
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wakil-Nya dimuka bumi maupun sebagai „abd Allah 

SWT. 

b. Memperhatikan sifat-sifat dasar yang ada pada 

manusia (nature oh human) yang oleh Allah SWT 

ditempatkan sebagai khalifah-Nya di muka bumi yang 

bertujuan untuk mengabdi kepada-Nya, Allah SWT 

berfirman: 

 

 ُِ ْٗ َّْظ اَِّلَّ ىَِْٞعجُُذ اَّْلِ َٗ  َِّ ب َخيَْقُذ اْىِج ٍَ َٗ٘ٙ  
 

 “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”  
(Q.S. Al-Dzariyat (56):51) 

 

إِرأ  ِّّٜ َجبِعٞو فِٜ  َٗ ئَِنِخ إِ
ٓ يََٰ ََ
ضِ ٱقَبَه َسثَُّل ىِيأ َسأ   ۡلأ

ه
َخيِٞفَٗخ

فُِل  َٝغأ َٗ ِغُذ فَِٖٞب  ٍَِ ُٝفأ َعُو فَِٖٞب  ْا أَرَجأ ٓ٘ بٓءَ ٱقَبىُ ٍَ ُِ  ىذِّ َّحأ َٗ
  َُ ٘ َُ يَ ب ََّل رَعأ ٍَ  ٌُ يَ ٜٓ أَعأ ُط ىََله قَبَه إِِّّ ُّقَذِّ َٗ ِذَك  َأ َُّغجُِّح ثَِح

ٖٓ 
 

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman 

kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan 

khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah 

Engkau hendak menjadikan orang yang merusak 

dan menumpahkan darah di sana, sedangkan 

kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan 

nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. 

Al-Baqarah (30):2) 

Keseimbangan dan keserasian antara kedua 

kepentingan kehidupan ini, menjadi daya tangkal 

terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari berbagai gejolak 

kehidupan yang menggoda ketentraman dan ketenangan 

hidup manusia, baik itu yang bersifat spiritual, sosial, 

kultural, ekonomis, maupun ideologis dalam hidup 

pribadi setiap manusia. Pakar-pakar pendidikan Islam, 

seperti Al-Abrasy mengelompokkan tujuan umum 

pendidikan Islam menjadi lima bagi an, yaitu: 
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1) Membentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini telah 

disepakati oleh orang-orang Islam bahwa inti dari 

pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia, 

sebagaimana misi kerasulan Muhammad SAW; 

2) Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia 

dan akhirat; 

3) Mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha 

(mencari rizki) yang profesional; 

4) Menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik 

untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu; 

5) Mempersiapkan peserta didik yang profesional untuk 

bekerja dalam bidang teknik dan pertukangan agar 

siap menjadi pekerja yang kompeten.
28 

 

Tujuan umum pendidikan Islam yang 

dikemukakan oleh Al-Jammali yang dirumuskan 

berdasarkan dari Al-Qur`an dibagi menjadi empat 

bagian, yaitu: (1) Mengenalkan peserta didik 

posisinya diantara makhluk ciptaan Tuhan serta 

tanggungjawabnya dalam hidup ini, (2) Mengenalkan 

kepada peserta didik sebagai makhluk sosial serta 

tanggungjawabnya terhadap masyarakat dalam 

kondisi dan sistem yang berlaku, (3) Mengenalkan 

kepada peserta didik tentang alam semesta dan segala 

isinya. Memberikan pemahaman akan penciptaanya 

serta bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan 

alam tersebut, (4) Mengenalkan kepada peserta didik 

tentang keberadaan alam maya (ghaib).
29

 

Menurut Abdul Fatah Jalal Tujuan pendidikan 

islam adalah terwujudnya manusia sebagai seorang 

yang benar-benar menghambakan dirinya hanya 

kepada Allah  Allah. Jadi dalam Islam sendiri, 

pendidikan itu haruslah menjadikan seluruh umat 

                                                             
 28  Imam Syafe‟i, “Tujuan Pendidikan Islam,” Al-Tadzkiyyah: Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 2. (2015): 155, 
https://doi.org/10.24042/atjpi.v6i2.1876. 

 29 Rosmiaty Aziz, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Sibuku, 2016), 29. 
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manusia yang menghambakan dirinya terhadap Allah. 

Maksud dari menghambakan diri adalah segala 

sesuatu yang dilakukan adalah sebagai bentuk 

ketaatan dalam beribadah kepada Allah.
30

 

Secara akal sehat, tujuan pendidikan Islam secara 

nasional di Indonesia, tampaknya secara eksplisit 

belum dirumuskan, karena Indonesia bukanlah negara 

Islam. Untuk itu tujuan pendidikan Islam secara 

nasional dapat dirujuk kepada tujuan pendidikan yang 

tertuang dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 yakni tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, diantara uraian poinnya adalah Membentuk 

manusia yang memiliki keimanan, ketakwaan, 

berakhlakul karimah, berkepribadian baik, berjiwa 

seni, serta bertanggung jawab bagi masyarakat, nusa 

dan bangsa.
31

 Rumusan tujuan pendidikan nasional 

tersebut, walaupun secara eksplisit tidak menyebutkan 

kata-kata Islam, namun subtansinya memuat ajaran 

Islam. Dalam rumusan tujuan pendidikan nasional 

tersebut mengandung nilai-nilai ajaran Islam yang 

telah terobjektivasi, yakni ajaran Islam yang telah 

mentransformasi ke dalam nilai-nilai yang disepakati 

dalam kehidupan nasional. 

5. Ruang Lingkup Pendidikan Islam 

 Adapun ruang lingkup pendidikan Islam itu meliputi 

tiga hal antara lain: 

a. Aqidah, bersifat i‟tiqad batin, yang mengajarkan keesaan 

Allah swt, Esa sebagai Tuhan yang mencipta, mengatur, 

dan meniadakan alam semesta. 

b. Syari‟ah, berkaitan mengenai amal lahir dalam rangka 

mentaati hukum Tuhan yang berlaku, guna mengatur 

                                                             
 30  Ibid., 30.  

 31  Robiatul Awwaliyah dan Hasan Baharun, “Pendidikan Islam dalam 

sistem pendidikan nasional (Telaah epistemologi terhadap problematika pendidikan 
Islam),” Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran 19, no. 1 

(2019): 34–49. 



 

 

 
 

81 

hubungan antara manusia dengan Tuhan dan mengatur 

hubungan manusia dengan manusia.  

c. Akhlak,  adalah penyempurna dari kedua amal tersebut 

dan yang mengajarkan tentang cara bagaimana 

berinteraksi dengan sesama.
32

 

 

  

                                                             
 32 Nata, 2016. 
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BAB III 

DESKRIPSI SURAT AL-HUJURAT AYAT 13 

 

A. Asbabun Nuzul 

Asbabun Nuzul berasal dari dua kata, yaitu asbab dan 

nuzul. Asbab maknanya adalah sebab, karena, dan lantaran. 

Sedangkan nuzul maknanya adalah turun. Maka, asbabun 

nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi mengapa 

diturunkannya ayat-ayat Al-Qur‟an tersebut. Secara syariat, 

Asbabun nuzul merupakan sebab-sebab yang mengiringi 

diturunkannya ayat-ayat Al-Qur‟an kepada rasulullah saw. 

Hal itu disebabkan oleh adanya suatu kejadian atau pristiwa 

yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan yang tentunya 

membutuhkan jawaban. Jika dikaitkan dengan al-Qur‟an, 

maka asbab al-nuzul itu bermakna beberapa latar belakang 

atau sebab yang membuat turunnya ayat-ayat al-Qur‟an.
1
 

Perlu kita ketahui, bahwa tidak semua sebab yang melatar 

belakangi sesuatu itu disebut asbabun nuzul, karena pada 

hakikatnya kata asbabun nuzul itu hanya dipakai untuk 

sesuatu yang berhubungan dengan latar belakang turunnya 

ayat-ayat Al-Qur‟an. Ada banyak sekali versi yang 

menyatakan tentang berbagai macam pristiwa sebab turunnya 

ayat ini diantaranya: Pertama, ayat ini diturunkan mengenai 

Abu Hindun dimana dituturkan oleh Abu Daud yang berada 

didalam kitab Al- Maraasi yang berbunyi, Amr Utsman dan 

Katsir Bin Ubaid bercerita kepada kami, dengan berkata: 

Azzuhri menceritakan kepada kami, dia berkata “Rasulullah 

saw memerintahkan Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu 

Hindun dengan seorang perempuan yang berasal dari 

kalangan mereka sendiri kemudian mereka bertanya kepada 

Rasulullah saw, (haruskah) kami mengawinkan putri kami 

dengan budak kami?”. Maka sebagai responnya turunlah ayat 

                                                             
 1 Kadar M. Yusuf, Studi Alquran  (Jakarta: Amzah, 2021).85. 
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ini untuk menjelaskan bahwasannya tidak ada perbedaan 

antara bekas budak dengan orang yang merdeka.
2
 

Kedua, adanya pendapat yang mengatakan bahwasannya 

ayat ini diturunkan tentang Thabit Bin Qhaus Bin Syanas dan 

ucapannya kepada seseorang yang dimana tidak mau 

memberikan tempat pada dirinya: “ anak si fulanah, karena hal 

itu Nabi bertanya: “siapa yang menyebut fulanah?” Thabit 

kemudian menjawab,”saya, wahai Rasulullah”. Dan Nabi 

bersabda kepadanya, “lihatlah wajah orang itu” dengan 

menunjuk orang yang dimaksud, lalu Thabit melihat pada 

wajah mereka, lalu Rasulullah saw bertanya,”Apakah yang 

engkau lihat?” Thabit menjawab,”aku melihat yang putih, 

hitam dan merah”. Dari itu kemudian Nabi 

bersabda,”sesungguhnya engkau tidak dapat mengungguli 

mereka kecuali dengan ketakwaan”.
3

 Sebagai responnya 

kemudian turunlah ayat ini.  

Dalam riwayat Abu Hatim dari Abi Malaka, dimana saat 

terjadinya Fathu Makkah pada 8 H, Sahabat Bilal Bin Rabbah 

naik keatas ka‟bah, kemudian mengumandangkan adzan, Bilal 

naik keatas Ka‟bah, dan berseru kepada kaum muslimin untuk 

menjalankan shalat jama‟ah. Pada saat Bilal naik keatas 

Ka‟bah Ahab Bin Usaid melihatnya, kemudian Ahab berkata 

“bagaimana mungkin seorang budak hitam ini yang menguma 

ndangkan adzan diatas ka‟bah”, sebagian yang lain pun ikut 

berkata dengan nada yang mengejek. Apakah Allah akan 

murka kalau bukan dia yang mengumandangkan adzan?.
4
 

Maka sebab kejadian itu kemudian Allah langsung 

menurunkan ayat ini sebagai responnya. 

Dalam riwayat lain juga disebutkan, Harist Bin Hisyam 

berkata ”Muhammad menemukan orang lain kecuali burung 

gagak yang hitam ini”, kata-kata ini diucapkan oleh Harist 

                                                             
 2 Jalaluddin As Suyuthi, Asbabun Nuzul : Sebab turunnya Ayat Al-Quran, 

Cet.5 (Jakarta: Gema Insani, 2011).528. 
 3 Ibid., 529.  

 4 Ibid., 530. 
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dengan maksud untuk mencemooh Bilal, karena diketahui 

bahwasannya warna kulit Bilal yang berwarna hitam. Dengan 

ini datanglah malaikat Jibril yang memberitahukan kepada 

Raulullah tentang apa yang sudah mereka lakukan. Sehingga 

turunlah ayat ini, yang dimaksudkan untuk melarang manusia 

menyombongkan diri atas suatu kedudukan, pangkat, 

kekayaan, dan mencemooh orang miskin.
5
 Diterangkan pula 

bahwa kemuliaan itu berhubungan suatu tingkatan ketakwaan, 

karena pada dasarnya ketakwaan seseoranglah yang mampu 

membedakan manusia disisi Allah.  

Dalam sebuah cerita diceritakan dimana perlakuan Abu 

Dzar Al-Ghifari terhadap seorang budak yang memiliki warna 

kulit hitam, dimana saat itu Abu Dzar Al-Ghifari sedang 

berbicara dengan seorang budak dihadapan Nabi Muhammad 

saw. Saat sedang bicara tersebut tiba-tiba Abu Dzar Al-

Ghifari marah dan kemudian berkata “ya ibnas saudaa (hai 

anak dari anak perempuan hitam). Pada saat Abu Dzar 

mengatakan hal itu, Nabi Muhammad mendengarnya yang 

kemudian menoleh kepada Abu Dzar dengan berkata “Tufassh 

shaa (keterlaluan), tidak ada kelebihan bagi seorang anak yang 

berasal dari perempuan putih atau seorang  anak yang bersaal 

dari perempuan hitam, selain dengan amal shaleh. “setelah 

mendengar Nabi saw berkata demikian Abu Dzar sadar atas 

kesalahannya yang kemudian Abu Dzar meletakkan pipinya 

diatas lantai dengan menyuruh budak tersebut untuk 

menginjak pipinya.
6
 

B.       Tafsir  Surat Al-Hujurat Ayat 13 

1. Tafsir Fi Zhilalil Qur’an 

 

ثًب   ْ٘ ٌْ ُشُع ُن َْٰ َجَعْي َٗ  ٚ ّْثَٰ اُ َّٗ ِْ َرَمٍش  ٍِّ  ٌْ ُن َْٰ ٓبََُّٖٝب اىَّْبُط اَِّّب َخيَْق َٰٝ

 ِ
َْْذ ّللّاَٰ ٌْ ِع ُن ٍَ َُّ اَْمَش ا   اِ ْ٘ قَجَۤبى َِو ىِزََعبَسفُ َّٗ  ٌٌ ْٞ َ َعيِ

َُّ ّللّاَٰ ٌْ ۗاِ ىُن اَْرقَٰ

ٌْٞش   َٖٔخجِ
                                                             
 5 Ibid. 

 6 Ibid. 
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“Wahai manusia! sungguh, kami telah 

menciptakan kamu dari seoranglaki-laki dan 

seorang perempuan, kemudian kami jadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 

kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah 

maha mengetahui, maha teliti.” (Q.S.Al-

Hujurat(13):49) 

Sayyid Quthb sendiri menafsirkan bahwa kita yang 

berbeda ras dan warna kulitnya, yang berbeda-beda suku 

dan kabilah-nya, sesungguhnya kita semua berasal dari 

pokok yang satu. Maka janganlah ber-ikhtilaf, janganlah 

bercerai berai, janganlah bermusuhan. Beliau juga 

menafsirkan bahwa Tuhanlah yang meciptaka kamu dari 

jenis laki-laki dan perempuan. Dialah yang 

memperlihatkan kepadamu tujuan dari menciptakanmu 

bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya bukan 

untuk saling menjegal dan bermusuhan, tetapi supaya 

harmonis dan saling mengenal. Adapun perbedaan bahasa 

dan warna kulit, perbedaan watak dan akhlak, serta 

perbedaan bakat dan potensi merupakan keragaman yang 

tidak perlu menimbulkan pertentangan dan perselisihan. 

Namun, justru untuk menimbulkan kerjasama supaya 

bangkit dalam memikul segala tugas dan memenuhi segala 

kebutuhan.
7
 

Warna kulit, ras, bahasa, negara dan lainnya tidak ada 

dalam pertimbangan Allah swt. Disana hanya ada satu 

timbangan untuk menguji seluruh nilai dan mengetahui 

keutamaan manusia, yaitu “Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang 

paling bertakwa diantara kamu”. Orang paling mulia yang 

hakiki ialah yang mulia menurut pandangan Allah swt. 

Dialah yang menimbangmu, berdasarkan pengetahuan dan 

                                                             
 7 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an (Jakarta: Gema Insani, 2004), 421. 
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berita dengan aneka nilai dan timbangan. “Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
8
 

Dengan demikian, berguguranlah segala perbedaan. 

Gugurlah segala nilai. Lalu, dinaikkanlah satu timbangan 

dengan satu penilaian. Timbangan inilah yang digunakan 

manusia untuk menetapkan hukum. Nilai inilah yang harus 

dirujuk oleh umat manusia dalam menimbang. 

Demikianlah seluruh sebab pertengkaran dan permusuhan 

telah dilenyapkan di bumi dan seluruh nilai dipertahankan 

manusia telah dihapuskan. Lalu, tampaklah dengan jelas 

sarana utama bagi terciptanya kerjasama dan 

keharmonisan,yaitu ketuhanan Allah swt.,bagi semua dan 

terciptanya mereka dari asal yang satu. 

Kemitrasejaraan antara laki-laki dan perempuan dalam 

ajaran Ilahi yang bersifat qath‟i (fundamental) secara 

normatif adalah setara, kendati perbedaan secara biologis. 

Di dalam beberapa ayat dalam surat, misalnya kata laki-

laki selalu bergandengan dengan kata yang menunjuk 

perempuan. Secara umum, al-Qur‟an dalam banyak 

ayatnya telah membicarakan relasi gender, hubungan 

antara laki-laki dan perempuan, hak-hak mereka dalam 

konsep yang bagus, indah dan tentunya sangat adil. Al-

Qur‟an yang diturunkan sebagai petunjuk manusia, 

pembicaraannya tidaklah terlalu dengan keadaan dan 

kondisi lingkungan dan masyarakat pada waktu itu. Seperti 

yang telah dijelaskan dalam surat al-Nisa [4] yang 

memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan 

harus dihormati, sesuai dengan prinsip dasar agama Islam 

sebagai rahmatan lil-Alamin, yang berarti juga termasuk 

rahmat bagi perempuan tanpa terpasung hak-haknya hanya 

dikarenakan berjenis kelamin perempuan.
9
 

Nabi Muhammad saw, juga memberi hak yang sama 

antara lakilaki dan perempuan seperti dalam peristiwa 

Ba‟iah Aqabah, dan pada masa Nabi Muhammad saw, 

                                                             
 8 Ibid. 

 9 Ibid., 422. 
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terdapat banyak sekali perempuan-perempuan yang 

berprestasi cemerlang seperti laki-laki, baik dalam bidang 

politik, ekonomi, dan berbagai sektor publik lainnya. Maka 

dari itu, al-Qur‟an turun untuk menghapus ajaran-ajaran 

dan tradisi PraIslam dan Tradisi barat yang senantiasa 

berlaku tidak adil terhadap perempuan. 

Islam memerangi fanatisme jahiliah ini serta segala 

sosok dan bentuknya agar sistem islam yang manusiawi  

dan menglobal ini tegak dibawah satu panji, yaitu panji 

Allah. Bukan panji negara, panji keluarga panji 

nasionalisme dan bukan panji ras. Semua itu merupakan 

panji palsu yang tidak dikenal Islam. Rasulullah SAW 

bersabda “ kamu semua merupakan keturunan adam dan 

adam dicipytakan dari tanah. Hendaklah suatu kaum 

menahan diri dari membanggakan nenek moyangnya atau 

jadilah kalian makhaluk yang lebih remeh bagi Allah 

darpada ju‟lan. ( HR Abu Bakar al-Bazzar).
10

 

2. Tafsir Al -Misbah 

 

ثًب   ْ٘ ٌْ ُشُع ُن َْٰ َجَعْي َٗ  ٚ ّْثَٰ اُ َّٗ ِْ َرَمٍش  ٍِّ  ٌْ ُن َْٰ ٓبََُّٖٝب اىَّْبُط اَِّّب َخيَْق َٰٝ

 ٌٌ ْٞ َ َعيِ
َُّ ّللّاَٰ ٌْ ۗاِ ىُن ِ اَْرقَٰ

َْْذ ّللّاَٰ ٌْ ِع ُن ٍَ َُّ اَْمَش ا   اِ ْ٘ قَجَۤبى َِو ىِزََعبَسفُ َّٗ

ٌْٞش   َٖٔخجِ

“Wahai manusia! sungguh, kami telah 

menciptakan kamu dari seoranglaki-laki dan 

seorang perempuan, kemudian kami jadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 

kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah 

maha mengetahui, maha teliti.” (Q.S.Al-

Hujurat(13):49) 

Al-Qur‟an surat al-Hujuraat ayat 13 ini membahas 

persoalan prinsip dasar hubungan manusia dengan manusia 

                                                             
 10 Ibid., 423. 
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lainnya. Karena itu, ayat ini tidak lagi menggunakan 

panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman 

lagi, namun kepada jenis manusianya. 

Penggalan pertama yang terdapat pada ayat diatas 

artinya “sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan” adalah 

pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia itu 

derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah tanpa 

terkecuali, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan 

suku yang lain. Tidak ada juga perbedaan terhadap nilai-

nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena 

semua yang diciptakan permulaanya berasal dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan. 

Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang 

disebut oleh penggalan terakhir ayat ini yang artinya 

berbunyi “Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu 

di sisi Allah ialah yang paling bertakwa”. Karena itu, 

berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan meskipun 

kadang merasa sulit, capek dalam menjalaninya, namun 

terus berusaha tanpa henti adalah cara yang paling tepat 

untuk diambil agar menjadi manusia seutuhnya yang 

dimuliakan oleh Allah dan mengikuti standar kehidupan 

menurut pandangan Allah bukan standar pandangan 

manusia. 

Ayat ini menegaskan kesatuan asal usul manusia 

dengan cara menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan 

antar manusia. Tidak wajar apabila ada seseorang 

berbangga dan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang 

lain, bukan antara satu bangsa saja, antar suku, atau 

membeda-bedakan prihal warna kulit dan lain sebagainya, 

tetapi antara jenis kelamin mereka. Dalam konteks ini, 

sewaktu haji wada‟ (perpisahan), Nabi SAW. berpesan 

yang isinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu 

Esa, ayah kamu satu, tiada kelebihan orang Arab atas 

non-Arab, tidak juga non-Arab atas orang Arab, atau 

orang (berkulit) hitam atas yang (berkulit) merah (yakni 

putih) tidak juga sebaliknya kecuali dengan takwa, 
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sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah 

yang paling bertakwa”. (HR. Al-Baihaqi melalui Jabirn 

Ibn Abdillah). 

Kata ( ثًب ْ٘  .adalah bentuk jamak dari kata sya’b ( ُشُع

Kata ini digunakan untuk menunjuk kumpulan dari sekian 

qabiilah yang bisa diterjemahkan suku yang merujuk pada 

satu kakek. Qabiilah/suku pun terdiri dari sekian banyak 

kelompok keluarga yang dinamai imaarah, dan yang ini 

tediri lagi dari sekian banyak kelompok yang dinamai 

bathn. Di bawah bathn ada sekian fakhdz hingga akhinya 

sampai pada himpunan keluarga yang terkecil.  

Kata ta’aarafu berasal dari kata arafa yang berarti 

mengenal. Patron kata yang digunakan ayat ini 

menggunakan timbal balik, dengan demikian ia berarti 

saling mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak 

kepada selainnya, maka semakin terbuka pula peluang 

untuk saling memberi manfaat sesama manusia. Karena 

itu, ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. 

Dengan sebuah perkenalan itu dibutuhkan untuk saling 

memberikan pelajaran dan pengalaman pihak lain guna 

meningkatkan kecintaan  kepada Allah swt dengan cara 

meningkatkan takwa. yang dampaknya tercermin pada 

kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan 

kebahagiaan ukhrawi.  Anda tidak dapat menarik pelajaran, 

tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat bahkan 

tidak dapat bekerja sama tanpa adanya saling kenal 

mengenal.  

Kata ( ٌْ ُن ٍَ  diambil dari kata karoma yang berarti ( اَْمَش

yang baik dan istimewa sesuai sasaran. Manusia yang baik 

dan istimewa adalah manusia yang memiliki akhlak yang 

baik terhadap Allah dan terhadap sesama makhluknya.
11

 

Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari bahkan 

bisa berlomba-lomba untuk menjadi hamba Allah yang 

terbaik. Banyak sekali manusia yang menduga bahwa 

                                                             
 11 M. Quraish Shihab, cet ke-5, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 

2012), 615–618. 
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dengan mempunyai banyak materi, wajah yang cantik, 

serta kedudukan sosial yang hebat, memiliki kekuasaan 

yang tinggi, terlahir dari garis keturunan yang baik. 

merupakan kemuliaan  yang harus dimiliki. Oleh karena itu 

banyak yang berusaha untuk memilkinya. Meskipun sulit 

orang bisa melakukan apapun demi untuk 

mendapatkannya. 

Tetapi, bila diamati dengan seksama, apa yang 

dianggap keistimewaan dan sumber kemuliaan itu sifatnya 

hanyalah sementara bahkan tidak jarang hal yang demikian 

itu dapat mengantarkan pemiliknya kepada kebinasaan. 

Tentu hal-hal tersebut bukanlah sumber kemuliaan, karena 

hakikat kemuliaan itu adalah sesuatu yang memiliki jangka 

waktu yang panjang bukan yang bersifat sementara apalagi 

dapat menghantarkan kejurang kehancuran yang nantinya 

akan selalu memberikan kebahagiaan tanpa henti. 

Kemuliaan yang abadi dan langgeng itu sesungguhnya 

ada di sisi Allah SWT  dan untuk mencapainya adalah 

dengan mendekatkan diri kepada Allah swt, menjauhi 

segala larangan-Nya, melaksanakan semua perintah-Nya, 

serta meneladani sifat-sifat yang dimiliki-Nya sesuai 

dengan kadar kemampuan manusia. Itulah yang dinamakan 

takwa, bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang 

paling bertakwa. Untuk meraih itu semua, manusia jangan 

merasa khawatir apabila mendapati kekurangan karena 

sesungguhnya ia sangatlah berlimpah, melebihi kebutuhan 

bahkan keinginan manusia itu sendiri sehinnga tidak akan 

pernah habis sampai kapanpun.  

Sifat ( ٌٌ ْٞ ٌْٞش ( dan ( َعيِ  keduanya mengandung ( َخجِ

makna ke-Maha Tahu-an Allah SWT dengan segala hal. 

Sementara ulama membedakan keduanya dengan 

menyatakan bahwa, Aliim itu menggambarkan 

pengetahuan-Nya menyangkut atas segala sesuatu. 

Penekanannya ada pada zat Allah yang bersifat Maha 

Mengetahui bukan pada sesuatu yang diketahui itu. Nah 

Sedangkan, Khabiir sendiri yaitu menggambarkan tentang 
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pengetahuan-Nya yang menjangkau sesuatu. Dari sini 

dapat terlihat jelas bahwa sisi penekanannya bukan terletak 

pada zat-Nya Yang Maha Mengetahui melainkan terletak 

pada sesuatu yang diketahui itu. 

Penggalan yang terakhir dalam surat Al-Hujurat ayat 13 

ini adalah  ٌَخجِْٞش ٌٌ ْٞ َ َعيِ
َُّ ّللّاَٰ ( اِ ) artinya: “sesunggunya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”, yakni 

menggabungkan antara dua sifat Allah yang bermakna 

mirip itu, hanya ditemukan tiga kali dalam Al-Qur‟an. 

Konteks ketiganya adalah pada hal-hal yang mustahil atau 

sangat amat sulit untuk diketahui oleh manusia. (1) Tempat 

kematian seseorang yakni terdapat dalam (QS. Luqman 

ayat 34). (2) Rahasia yang sangat dipendam Oleh manusia 

yakni terdapat dalam (QS. at-Tahrim ayat 3). (3) Kualitas 

ketakwaan dan kemuliaan seseorang di sisi Allah yaitu 

terdapat pada (QS. Al-Hujurat ayat 13 ini).  

Perlu diketahui bahwa sesuatu yang sangat sulit, bahkan 

sesutatu yang mustahil, menurut manusia tetapi sangat 

mudah jika Allah menghendakinya, seorang manusia dapat 

menilai kadar dan kualitas keimanan serta ketakwaan 

seseorang, yang mengetahuinya hanyalah Allah semata. 

Penutup ayat ini juga mengisyaratkan bahwa apa yang 

telah ditetapkan oleh Allah terlebih itu menyangkut 

persoalan terhadap esensi kemuliaan adalah hal yang 

paling tepat, bukan apa yang diperebutkan oleh banyak 

manusia pada umumnya. Karena Allah Maha Mengetahui 

dan Maha Mengenal. Maka manusia itu hendaknya 

memperhatikan apa yang telah dipesankan oleh sang 

Pencipta alam semesta yang maha mengetahui dan maha 

mengenal mereka juga kemaslahatan mereka.
12

 

 

 

 

 

 

                                                             
 12  Ibid., 619-620. 
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3. Tafsir Ath-Thabari 

 

ثًب   ْ٘ ٌْ ُشُع ُن َْٰ َجَعْي َٗ  ٚ ّْثَٰ اُ َّٗ ِْ َرَمٍش  ٍِّ  ٌْ ُن َْٰ ٓبََُّٖٝب اىَّْبُط اَِّّب َخيَْق َٰٝ

 َُّ ا   اِ ْ٘ قَجَۤبى َِو ىِزََعبَسفُ َّٗ ٌٌ ْٞ َ َعيِ
َُّ ّللّاَٰ ٌْ ۗاِ ىُن ِ اَْرقَٰ

َْْذ ّللّاَٰ ٌْ ِع ُن ٍَ اَْمَش

ٌْٞش   َٖٔخجِ

“Wahai manusia! sungguh, kami telah 

menciptakan kamu dari seoranglaki-laki dan 

seorang perempuan, kemudian kami jadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 

kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah 

maha mengetahui, maha teliti.” (Q.S.Al-

Hujurat(13):49) 

Penggalan ayat yang pertama ( ِْ ٍِّ  ٌْ ُن َْٰ ٓبََُّٖٝب اىَّْبُط اَِّّب َخيَْق َٰٝ

اُّْ  َّٗ َٚرَمٍش  ثَٰ  ) artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan”. Maksudnya, Allah berfirman, “Hai manusia, 

sesungguhnya Kami telah menciptakan kejadian kalian 

dari air mani laki-laki dan air mani perempuan” Pendapat 

kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan beberapa 

ahli tafsir, diantaranya adalah: Abu Hisyam menceritakan 

kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Musa 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Aswad 

mengabarkan kepada kami dari Mujahid, dia berkata, 

“Allah menciptakan anak manusia dari air mani laki-laki 

dan air mani perempuan.” Allah Ta‟ala berfirman ( ٓبََُّٖٝب َٰٝ

ٚ ّْثَٰ اُ َّٗ ِْ َرَمٍش  ٍِّ  ٌْ ُن َْٰ  ,Hai manusia ( اىَّْبُط اَِّّب َخيَْق

sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan‟.13
 

                                                             
 13 Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari [23] 
Jami’ Al Bayan an Ta‟wil Ayi Al Qur'an, terj. Abdul Somad dan Abdurrahim Supandi 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 767. 
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Penggalan ayat berikutnya terdapat pada (  ٌْ ُن َْٰ َجَعْي َٗ

ا ْ٘ قَجَۤبى َِو ىِزََعبَسفُ َّٗ ثًب  ْ٘  Artinya: “Dan menjadikan kamu ( ُشُع

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku”, maksudnya disini 

adalah, dan Kami jadikan kalian serasi. Sebagian ada yang 

ber-nasab dengan sebagian lainnya dengan nasab yang 

jaraknya jauh, dan sebagian ada yang ber-nasab dengan 

sebagian lainnya dengan nasab yang sangat dekat. Orang 

yang ber-nasab dengan nasab yang jauh ialah warga 

bangsa-bangsa (suatu bangsa). Sedangkan orang yang ber-

nasab dengan nasab yang dekat adalah warga kabilah atau 

suku (suatu kabilah atau suku).
14

 Sebagian ahli takwil 

lainnya berkata bahwa kata “Asy-syu’uub” artinya adalah 

al ansab (garis keturunan)”.
15

 

Penggalan ayat berikutnya adalah  (ا ْ٘  :Artinya ( ىِزََعبَسفُ

“supaya kamu saling mengenal” Maksud dari kata ini 

adalah, supaya sebagian dari kalian itu saling mengenal 

dengan sebagian lainnya dalam garis keturunan. Allah swt 

berfirman, “Sesungguhnya Kami menjadikan bangsa-

bangsa dan suku-suku ini untuk kalian, hai manusia, 

supaya sebagian dari kalian mengenal sebagian lainnya 

dalam hal kedekaan dan jauhnya kekerabatan, bukan 

karena keutamaan kalian dalam hal itu dan kurban yang 

kalian lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan 

tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah diantara kalian 

ialah orang yang paling bertakwa”.
16

 

Penggalan ayat berikutnya adalah ( ِ ٌْ ِعَْْذ ّللّاَٰ ُن ٍَ َُّ اَْمَش اِ

 ٌْ ىُن  Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling mulia (اَْرقَٰ

diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

bertakwa”. Maksudnya adalah, sesungguhnya orang yang 

paling mulia di antara kalian itu adalah manusia yang 

tingkat ketakwaannya paling tinggi kepada Allah swt. 

dengan melaksanakan segala kewajiban yang sudah 

                                                             
 14 Ibid., 768.  
 15  Ibid., 771. 

 16  Ibid., 772. 
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diperintahkan-Nya dan menjauhi segala larangan sesuai 

ketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Jadi orang yang 

paling mulia disisi Allah itu bukanlah orang yang paling 

besar rumahnya dan paling banyak keluarganya.
17

 

Penggalan ayat berikutnya adalah  ٌْٞش ٌٌ َخجِ ْٞ َ َعيِ
َُّ ّللّاَٰ (اِ ) 

Artinya: “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal” Maksudnya disini adalah, sesungguhnya 

Allah, hai sekalian manusia, memiliki ilmu tentang orang 

yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah, dan 

orang yang paling mulia di sisi-Nya. Allah memiliki 

pengetahuan tentang diri kalian dan kemaslahatan yang ada 

pada diri kalian, juga perkara kalian lainnya dan perkara 

makhluk-Nya selain kalian. Oleh karena itu, bertakwalah 

kepada-Nya, sebab tidak ada satu pun yang tersamar atas-

Nya.
18

 Jadi semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap 

manusia itu selalu tidak luput dari pengawasan Allah swt. 

C. Munasabah 

Munasabah dari segi etimologi maknanya adalah hubungan 

antara dua pihak atau lebih, sedangkan secara terminologi 

munasabah bemakna ialah sebuah pengetahuan tentang makna 

yang terkandung dalam perurutan pernyataan dalam kitab suci 

Al-Qur‟an. Ungkapan yang senada juga diungkapkan oleh 

Imam As-Suyuti bahwa munasabah maknanya adalah adanya 

keserupaan dan kedekatan diantara sebagian ayat, surat, dan 

kalimat-kalimat yang berakibat adanya hubungan atau korelasi 

antar kata, yang mana hubungan ini boleh jadi bisa dalam 

bentuk korelasi makna ayat, bisa juga bentuk dalam fikiran, 

kesetaraan dan hubungan perlawanan. Dan munasabah juga 

berarti penguatan, penafsiran, badal.
19

 Adanya keterikatan 

antara yang satu dengan yang lainnya, yang demikian itu bisa 

kita ambil contoh nasab atau keturunan. 

 

                                                             
 17  Ibid., 773. 

 18  Ibid., 775. 

 19 Dewi Murni, “Kaidah Munasabah,” Syahadah: Jurnal Ilmu al-Qur’an 

dan Keislaman 7, Vol. VII, No. 2 (2019): 91. 
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1. Munasabah Ayat 

Munasabah ayat ini adalah saling keterkaitannya antara 

ayat 11 sampai dengan ayat 14 dimana dari ayat 10- 14 

saling itu berkaitan, pada ayat 10 tersebut dijelaskan bahwa 

sesungguhnya orang-orang mukmin itu memiliki ikatan 

persaudaraan layaknya hubungan persaudaraan ayahnya, 

hubungan antara persaudaraan dalam jalur nasab atau 

keturunan, karena orang mukmin sama-sama terletak 

dalam satu unsur keimanan yang sama. Allah sendirilah 

yang telah menerangkan terkait tentang mendamaikan 

suatu kelompok muslim yang masih bertentangan, orang 

Islam adalah saudara bagi muslim lainnya, seringkali kita 

mendengar kalimat yang menyatakan bahwa saudara 

seiman.
20

 

Ayat 11 sendiri Allah SWT juga telah menjelaskan 

bagaimana sebaiknya suatu hubungan ataupun pergaulan 

dia antara orang-orang yang beriman itu dibangun. Dalam 

ayat ini terdapat hal-hal yang diperingatkan oleh Allah bagi 

kaum yang beriman untuk menjauhi sikap mengolok-olok 

orang lain, mengejek diri sendiri dan memanggil orang lain 

dengan gelar yang buruk, kasar, menyinggung perasaan 

orang lain, merendahkan, karena sikap yang demikian itu 

sangat dilarang sebab dapat merusak suatu hubungan 

persaudaraan yang sudah terjalin. Dalam ayat inilah yang 

kemudian memunculkan beberapa sikap dari tindakan 

perbuatan dari suatu perlakuan rasisme tersebut, hal yang 

mendasari adanya sifat rasis itu yakni merasa superior 

dengan kelompoknya sendiri.  

Ayat selanjutnya adalah ayat 12, ayat ini ingin berupaya 

menjelaskan bahwasannya selain peringatan sikap yang 

terdapat pada ayat 11, pada ayat ini juga menjelaskan 

bahwasanya Allah memberikan peringatan sebuah bentuk 

larangan terhadap  orang-orang yang beriman untuk tidak 

memiliki kebiasaan sikap bersu‟udzon atau berprasangka 

                                                             
 20   Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Tafsir Kementerian Agama RI 

(Jakarta: Kementerian Agama, 2009), 410. 
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buruk kepada sesama orang-orang mukmin yang lainnya, 

selain Su‟udzon, adapun pada ayat ini juga menjelaskan 

untuk menghindari yang bentuknya itu seperti mencari-cari 

kesalahan yang terdapat pada orang lain dan bergunjing.  

Pada ayat 13 menerangkan pula bahwasannya manusia 

diciptakan dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, 

supaya diantara kalian bisa saling mengenal dan juga 

menerapkan sikap untuk saling tolong menolong dalam 

kehidupan bermasyarakat. Dalam ayat ini juga 

menerangkan bagaiamana suatu kemulian seseorang itu 

dapat dilihat dari tingkat keimanan seseorang yang mereka 

miliki bukan dilihat dari segi darimana dia berasal. 

Munasabah dengan ayat selanjutnya yakni pada ayat 14, 

setelah pada ayat-ayat sebelumnya yang tentunya saling 

berkaitan satu sama lain. Maka selanjutnya dalam ayat ini 

adalah memberikan suatu penegasan, yaitu lebih 

menegaskan dari hal-hal yang sudah dibahas dari ayat 

tersebut. Kemudian pada ayat 14 ini dijelaskan pula 

mengenai bagaimana Allah sendiri yang telah 

menyebutkan persoalan mengenai hal bagaimana tingkat 

keimanan seseorang itu tidak bisa hanya dilihat atau dinilai 

dari perkataannya saja. Melainkan dilihat dari bagaimana 

prilaku atau perbuatan dalam kesehariannya itu 

menunjukan suatu sikap keimanan yang nyata kepada 

Allah SWT. 

2. Munasabah Surat 

Munasabah Surah Al-Hujurat dengan surah 

Sebelumnya yaitu Surah Al-Fath. Di dalam Surah al-Fath 

disebutkan perintah untuk memerangi orang-orang kafir, 

sedangkan dalam Surah al-Hujurat sendiri menyebutkan 

perintah untuk mengadakan perdamaian antara dua 

golongan yakni kaum muslimin yang bersengketa, dan 

perintah memerangi golongan yakni kaum muslimin yang 

berbuat aniaya kepada golongan kaum muslimin yang lain, 

sampai terjaga  selalu kesatuan dan persatuan umat Islam. 

Surah al-fath juga ditutup dengan keterangan persoalan 

mengenai sifat-sifat Rasulullah SAW dan sahabat-
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sahabatnya, sedangkan Surah al-Hujurat itu diawali dengan 

bagaimana seharusnya para sahabat bergaul dengan Nabi 

Muhammad SAW. Mengatur pergaulan antara para sahabat 

dengan rasulullah SAW.
21

 

Selanjutnya munasabah Surah Al-Hujurat dengan surah 

Sesudahnya yakni dengan Surah Qaaf. Pada akhir surah al-

Hujurat disebutkan bagaimana kondisi keimanan orang-

orang Badwi dan sebenarnya mereka itu pada 

kenyatatannya belumlah beriman. Hal ini dapat membawa 

kepada bertambahnya kualitas Iman mereka dan dapat pula 

menjadikan mereka orang yang mengingkari kenabian dan 

hari kebangkitan kelak. Sedangkan pada awal Surah Qaaf 

sendiri disebutkan bahwasannya ada beberapa sifat orang 

kafir yang mengingkari kenabian dan hari kebangkitan. 

Surah al-Hujurat lebih banyak menguraikan mengenai 

persoalan atau perkara duniawi sedangkan Surah Qaaf 

lebih banyak menguraikan mengenai persoalan ukhrawi.
22

                                                             
 21 H.A Soenarjo, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Listakwarta Putra, 
2003), 843. 

 22 Ibid., 849. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A Analisis Semangat Egalitarianisme Dalam Perspektif 

Pendidikan Islam 

Egalitarianisme Islam ini dalam pengertian yang luas 

berkaitan dengan keadilan, eksistensi, demokrasi dan 

persamaan, prinsip-prinsip musyawarah (demokrasi 

partisipatif), kebijaksanaan dan perwakilan. Ia juga terkait 

dengan kesadaran hukum, termasuk dalil bahwa tidak 

seorang pun dapat dibenarkan bertindak di luar hukum. 

Egalitarianisme dan kesadaran hukum ini telah 

dipraktekkan oleh Nabi dalam misi kepemimpinannya 

untuk mengembangkan komunitas negara yang 

konstitusional. Salah satunya yakni Piagam Madinah, 

seperti konstitusi-konstitusi lainnya, adalah hasil kontrak 

sosial dan pengakuan semua anggota masyarakat tanpa 

memandang latar belakang sosial mereka. Lebih jauh, 

dalam analisis Watt, inisiatif Nabi Muhammad SAW yang 

berusaha mempersatukan penduduk Madinah menjadi satu 

umat merupakan politik tipe baru. Ia menulis „the people of 

Madinah were now regard as constituting a political unit a 

new type, an ummah or community.”  

Dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks dan 

dinamis kerap terjadi perubahan nilai-nilai kehidupan. Hal 

ini akan selalu berimbas pada problem perubahan tatanan 

baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari 

berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, 

budaya, politik, dan sebagainya. Transformasi seperti ini 

disadari atau tidak, merupakan persoalan lama sejak abad-

abad awal Islam yang kemunculannya bisa disebut 

bersamaan dengan  lahirnya tokoh-tokoh Islam  terkemuka, 

misalnya para Imam  mazhab. 

Hasil tatanan politik yang dibangun oleh Nabi 

Muhammad Saw. di Madinah adalah suatu tatanan politik 

yang sangat modern, bahkan terlalu modern untuk zaman 
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dan tempatnya. Lebih lanjut Bellah mengatakan: Segi-segi 

modernitas Madinah itu ialah tingkat yang tinggi dalam 

komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan 

dari seluruh jajaran anggota  masyarakat, dan keterbukaan 

posisi kepemimpinannya terhadap ukuran kecakapan 

pribadi yang dinilai atas dasar pertimbangan yang bersifat 

universal dan dilambangkan dalam percobaan untuk 

melembagakan puncak kepemimpinan yang tidak bersifat 

keturunan. Karena itulah, Madinah merupakan suatu model 

untuk bangunan masyarakat nasional modern yang lebih 

baik.  

Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran 

Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan hak antar 

manusia, yang dalam hal ini peneliti memfokuskan 

persamaan hak atau persamaan drajat antara laki-laki dan 

perempuan. Meskipun sejatinya persamaan drajat itu bukan 

hanya persamaan drajat antara laki-laki dan perempuann 

saja, namun bisa dari berbagai sisi seperti bangsa, suku, 

status sosial, budaya, keturunan, dan salah satunya jenis 

kelamin. Jenis kelamin merupakan sebagai alat analisis 

yang digunakan dalam menempatkan posisi setara antara 

laki-laki dan perempuan guna mewujudkan tatanan 

masyarakat sosial yang lebih semangat dalam hal 

egalitarianisme. Berdasarkan hal tersebut jenis kelamin itu 

bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam 

melakukan measure (pengukuran) terhadap persoalan laki-

laki dan perempuan terutama yang terkait dengan 

pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh 

masyarakat itu sendiri. Jenis kelamin bukan hanya 

ditujukan semata-mata hanya kepada perempuan saja, 

tetapi juga kepada laki-laki. Hanya saja, yang dianggap 

mengalami posisi yang termarginalkan sekarang adalah 

pihak perempuan, maka perempuanlah yang lebih 

ditonjolkan dalam pembahasan untuk mengejar persamaan 

drajat antara laki-laki dan perempuan yang dalam hal ini 

telah diraih oleh laki-laki beberapa tingkat dalam peran 

sosial, terutama di bidang pendidikan karena bidang inilah 
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diharapkan dapat mendorong perubahan kerangka berpikir, 

bertindak, dan berperan dalam berbagai segmen kehidupan 

sosial. 

Adapun prinsip Egalitarianisme didalam Al-Qur‟an jika 

dilihat berdasarkan dari jenis kelaminnya adalah sebagai 

berikut.
1
 

1) Laki-laki dan perempuan Sama-sama sebagai Hamba  

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk 

menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan 

dalam QS. Ad-Dzariyat: 56 sebagai berikut: 

 

ب ٍَ ُذ  َٗ َِّ ٱَخيَقأ ِج ّظَ ٱَٗ  ىأ ِ ُِ   ۡلأ جُُذٗ  ٙ٘إَِّلَّ ىَِٞعأ

 

 “Dan aku tidak menciptakan jin dan 

manusia melainkan supaya mereka mengabdi 

kepadaku.” (QS. Ad-Dzariyat (56):51) 

 

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang 

banyak amal ibadahnya, maka itulah mendapat pahala 

yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan 

jenis kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya 

mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk 

menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur‟an 

biasa diistilahkan dengan orangorang bertaqwa 

(muttaqûn), dan untu mencapai derajat muttaqûn ini 

tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku 

bangsa atau kelom pok etnis tertentu. 
2) Laki-laki dan perempuan sebagai Khalifah di Bumi  

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka 

bumi ini adalah, disamping untuk menjadi hamba (âbid) 

yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah 

Swt, juga untuk menjadi khalifah di bumi (khalifah fî 

al-ard).Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi 

ditegaskan di dalam QS. al-An‟am: 165 sebagai berikut: 

                                                             
 1  Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan 

Implikasinya Terhadap Hukum Islam,”  Jurnal Al-Ulum, Vol.. 13, No. 2 (2013): 22. 
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 َ٘ ُٕ ئَِف  ىَِّزٛٱ َٗ
ٓ ٌأ َخيََٰ ضِ ٱَجَعيَُن َسأ ٌأ  ۡلأ َعُن َسفََع ثَعأ َٗ

َُّ َسثََّل  ۗ إِ ٌأ ُن بٓ َءارَىَٰ ٍَ ٌأ فِٜ  ُم َ٘ يُ َجأ ٖذ ىِّٞ ٖط َدَسَجَٰ َق ثَعأ ٘أ فَ

ِعقَبةِ ٱَعِشُٝع  ُ  ىأ إَِّّٔ ٌُُۢ   ۥَٗ ِحٞ  ٘ٙٔىََغفُ٘ٞس سَّ
 

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu 

penguasa-penguasa di bumi dan Dia 

meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian 

(yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu 

tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-

Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.” (QS. al-An‟am 

(165):6) 

 

Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjuk 

kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis 

tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi 

yang sama sebagai khalifah, yang  akan 

mempertanggungjawabkan tugas-tugas 

kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka 

harus bertanggung jawab sebagai hamba Allah SWT. 

 

3) Laki-laki dan perempuan Menerima Perjanjian 

Primordial 

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban 

amanah dan menerima perjanjian primordial dengan 

Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak 

manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu 

harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, 

sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A‟raf: 172 

sebagai berikut: 

 

إِرأ  ٌأ  َٗ َّٝزَُٖ ٌأ ُرسِّ ِٕ ِ ظُُِٖ٘س ٍِ  ًَ ٜٓ َءاَد ُِۢ ثَِْ ٍِ أََخَز َسثَُّل 

 َٰٚ ه قَبىُْ٘ا ثَيَ ٌأ ُذ ثَِشثُِّن ٌأ أَىَغأ ِٖ ٓ أَّفُِغ َٰٚ ٌأ َعيَ ََٖذُٕ أَشأ َٗ

 ًَ ٘أ  أَُ رَقُ٘ىُْ٘ا َٝ
َّبٓ  ذأ ِٖ خِ ٱَش ََ ِقََٰٞ

َِ  إَِّّب ُمَّْب عَ  ىأ فِيِٞ َزا َغَٰ ِأ ََٰٕ

ٔ١ٕ 
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“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu 

mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari 

sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian 

terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): 

"Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka 

menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), kami 

menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian 

itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengata- 

kan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah 

orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan 

Tuhan).” (QS. al-A‟raf (172):7) 

 

4) Adam dan Hawa Terlibat secara Aktif dalam  Drama 

Kosmis  

Semua ayat yang menceritakan tentang drama 

kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan 

pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu 

menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan 

menggunakan kata ganti untuk dua orang (huma), yakni 

kata ganti untuk Adam dan hawa, seperti dapat dilihat 

dalam beberapa kasus berikut ini : 

a. Keduanya diciptakan di surga dan menafaatkan 

fasilitas surga disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 35 

sebagai berikut:  

 

َْب قُيأ َٗ  ًُ ـ َبَد
ٓ ِأ ٱََٰٝ ُن ُجَل  عأ ٗأ َص َٗ َجَّْخَ ٱأََّذ  َٖب  ىأ ْأ ٍِ ُمَٗل  َٗ

 ِٓ ِز َشثَب ََٰٕ ََّل رَقأ َٗ ب  ََ زُ ُث ِشئأ ٞأ َجَشحَ ٱَسَغًذا َح فَزَُنَّ٘ب  ىشَّ

 َِ َِ ٱٍِ ٞ َِ يِ
 ٖ٘  ىظََّٰ

 

 “Dan Kami berfirman: "Hai Adam, 

diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, 

dan makanlah makanan-makanannya yang 

banyak lagi baik dimana saja yang kamu 

sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, 

yang menyebabkan kamu termasuk orang-

orang yang zalim.” (QS. al-Baqarah (35):2) 
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b. Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari 

syaitan  

Seperti yang disebutkan dalam firman Allah QS. al-

A‟raf: 20 sebagai berikut:  

 

طَ  َ٘ عأ َ٘ ب  فَ ََ ُِ ٱىَُٖ طََٰ ٞأ ُٗ  ىشَّ ب  ٍَ ب  ََ َٛ ىَُٖ ِذ َٛ ۥىُِٞجأ ب  ِس ََ ُٖ ْأ َع

 ِٓ ِز ِأ ََٰٕ ب َع ََ ب َسثُُّن ََ ُن ب ََّٖىَٰ ٍَ قَبَه  َٗ ب  ََ ِٖ رِ َءَٰ ٘أ ِ َع ٍِ
َجَشحِ ٱ َِ  ىشَّ ٍِ ٗأ رَُنَّ٘ب  ِِ أَ ٞأ يََن ٍَ ٓ أَُ رَُنَّ٘ب  َِ ٱإَِّلَّ يِِذٝ َخَٰ   ىأ

ٕٓ 

 

“Maka syaitan membisikkan pikiran jahat 

kepada keduanya untuk menampakkan kepada 

keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu 

auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu 

tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, 

melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi 

malaikat atau tidak menjadi orang-orang 

yang kekal (dalam surga).” (Q.S. al-A‟raf 

(20):7) 

 

c. Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya 

menerima akibat jatuh ke bumi disebutkan dalam 

QS. al-A‟raf: 22 sebagai berikut:  

 

ب ََ ُٖ ب َراقَب  فََذىَّىَٰ ََّ َجَشحَ ٱثُِغُشٖٗس  فَيَ ب  ىشَّ ََ ثََذدأ ىَُٖ

َسِق  َٗ  ِ ٍِ ب  ََ ِٖ ٞأ ُِ َعيَ ِصفَب غَفِقَب َٝخأ َٗ ب  ََ رُُٖ َءَٰ ٘أ َجَِّْخه ٱَع  ىأ

ب  ََ ُن
ب َعِ رِيأ ََ َُٖن ّأ ٌأ أَ بٓ أَىَ ََ ُ ب َسثُّٖ ََ ُٖ َّبَدىَٰ َجَشحِ ٱَٗ  ىشَّ

 َُّ بٓ إِ ََ أَقُو ىَُّن َِ ٱَٗ طََٰ ٞأ ََ  ىشَّ ِٞ   بىَُن جِٞ ٍُّ  ّٞٗ   َٕٕعُذ

 

“Maka syaitan membujuk keduanya (untuk 

memakan buah itu) dengan tipu daya.Tatkala 

keduanya telah merasai buah kayu itu, 

nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, 

dan mulailah keduanya menutupinya dengan 

daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka 

menyeru mereka: "Bukankah Aku telah 

melarang kamu berdua dari pohon kayu itu 

dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya 
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syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi 

kamu berdua?.” (Q.S. al-A‟raf (22:7) 

 

d. Sama-sama memohon ampun dan sama-sama 

diampuni Tuhan disebutkan dalam QS. al-A‟raf: 23 

sebagai berikut:  

 

َِّ  قَبََّل  َْب ىََُْنَّ٘ َأ َح رَشأ َٗ فِشأ ىََْب  ٌأ رَغأ إُِ ىَّ َٗ َْبٓ أَّفَُغَْب  َأ َب ظَيَ َسثَّْ

 َِ َِ ٱٍِ ِغِشٝ َخَٰ  ٖٕ  ىأ

 

“Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, 

kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan 

jika Engkau tidak mengampuni kami dan 

memberi rahmat kepada kami, niscaya 

pastilah kami termasuk orang-orang yang 

merugi.” (Q.S. al-A‟raf (23:7) 

 

e. Setelah di bumi, keduanya mengembangkan 

keturunan dan saling melengkapi dan saling 

membutuhkan disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 

187 sebagai berikut:  

 

يَخَ  أُِحوَّ  ٞأ ٌأ ىَ ًِ ٱىَُن َٞب فَثُ ٱ ىصِّ َِّ ىِجَبٞط  ىشَّ ٌأ  ُٕ َٰٚ َِّغبٓئُِن ِإىَ

 ٌَ  َعيِ
َِّۗ ُ ٌأ ىِجَبٞط ىَّٖ أَّزُ َٗ ٌأ  ُ ٱىَُّن َُ  ّللَّ زَبُّ٘ ٌأ رَخأ ٌأ ُمْزُ أََُّّن

ه فَ  ٌأ َعفَب َعُْن َٗ ٌأ  ُن ٞأ ٌأ فَزَبَة َعيَ َِ ٱأَّفَُغُن ـ ََٰ
َِّ  ىأ ِشُشُٕٗ ثََٰ

زَُغ٘اْ ٱَٗ  ب مَ  ثأ ُ ٱ زَتَ ٍَ َٗ  ّللَّ ُميُْ٘ا  َٗ ٌأ   َشثُ٘اْ ٱىَُن َٰٚ  شأ َحزَّ

 ٌُ َِ ىَُن ػُ ٱَٝزَجََّٞ ٞأ َخ َٞطُ ٱ ىأ َثأ َِ  ۡلأ ػِ ٱٍِ ٞأ َخ دِ ٱ ىأ َ٘ َعأ َِ  ۡلأ ٍِ

ِشه ٱ فَجأ ْ٘ا  ىأ َُّ ٌَّ أَرِ ًَ ٱثُ َٞب ِو  ٱِإىَٚ  ىصِّ ٞأ َِّ  ىَّ ِشُشُٕٗ ََّل رُجََٰ َٗ

َُ فِٜ  ِنفُ٘ ٌأ َعَٰ أَّزُ ِجذِۗ ٱَٗ َغَٰ ََ
َل ُحُذُٗد  ىأ ِ ٱرِيأ  فََٗل  ّللَّ

 ُِ ىَِل ُٝجَِّٞ َشثَُٕ٘ۗب َمَزَٰ ُ ٱرَقأ ِٔ  ّللَّ زِ َُ   ۦَءاََٰٝ ٌأ َٝزَّقُ٘ ُ ىِيَّْبِط ىََعيَّٖ

ٔ١١  

 

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari 

bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri 

kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan 

kamupun adalah pakaian bagi mereka.Allah 

mengetahuibahwasanya kamu tidak dapat 
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menahan nafsumu, karena itu Allah 

mengampuni kamu.”(Q.S. Al-Baqarah (187:2) 

 

Dari pemaparan diatas, bahwa setiap manusia baik 

laki-laki maupun perempuan berasal dari asal yang 

sama yaitu bermula dari Adam dan Hawa, kemudian 

keduanya tidak ada perbedaan dalam perlakuan, 

semuanya diperlakukan sama. Berpotensi melakukan 

kesalahan, sama-sama dapat pengampunan dari Allah 

SWT, keduanya sama-sama digoda syaitan. Maka 

setiap manusia adalah hamba Allah yang lahir kedunia 

dengan keadaan suci yang diberikan kebebasan dalam 

memilih bagaimana kehidupannya di dunia nantinya 

melalui akal dan pikirannya. Allah tidak melihat dari 

jenis kelamin, keturunan, kedudukan sosial, suku, adat, 

bahasa, ras, dan warna kulit, kaya atau miskin, 

melainkan  sisi keimanan dan ketaqwaannya kepada 

Allah SWT. 

 

5) Laki-laki dan perempuan Berpotensi Meraih Prestasi 

Peluang untuk meraih prestasi maksimun tidak ada 

pembedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan 

secara khusus di dalam beberapa ayat diantaranya QS. 

Ali-Imran: 195 artinya sebagai berikut: Maka Tuhan 

mereka memperkenankan permohonannya (dengan 

berfirman):  

 

زََجبةَ ٱفَ  ٖو  عأ َِ َو َعَٰ ََ ٌأ أَِّّٜ ََّلٓ أُِظُٞع َع ُ ٌأ َسثُّٖ ىَُٖ

ٖطه فَ  ُِۢ ثَعأ ٍِّ ُعُنٌ  ه ثَعأ َٰٚ ٗأ أُّثَ ِ َرَمٍش أَ ٍِّ ُْنٌ  َِ ىَّ ٱٍِّ  ِزٝ

أُُٗرْٗا فِٜ َعجِِٞيٜ  َٗ ٌأ  ِٕ ِش ِ ِدََٰٝ ٍِ ِشُجْ٘ا  أُخأ َٗ َٕبَجُشْٗا 

ٌأ َعِّٞ  ُٖ ْأ َُّ َع قُزِيُْ٘ا َۡلَُمفَِّش َٗ زَيُْ٘ا 
قََٰ ٌأ   َ َٗ ُ ِخيََّْٖ َۡلُدأ َٗ ٌأ  ِٖ برِ

زَِٖب  ِ رَحأ ٍِ ِشٛ  ٖذ رَجأ
شُ ٱَجََّْٰ ََٰٖ ّأ َ ِأ ِعِْذ  ۡلأ ٍِّ اٗثب  َ٘ ِ  ٱثَ  ّللَّ

ُ ٱَٗ  ُِ  ۥِعَْذُٓ  ّللَّ اةِ ٱ ُحغأ َ٘  ٩٘ٔ  ىثَّ

 

"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan 

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

(karena) sebagian kamu adalah turunan dari 

sebagian yang lain, Maka orang-orang yang 

berhijrah, yang diusir dari kampung 

halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, 

yang berperang dan yang dibunuh, pastilah 

akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan 

mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke 

dalam surga yang mengalir sungai-sungai di 

bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan 

pada sisiNya ada pahala yang baik. (Q.S. Ali-

Imran (195:3) 

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa Islam 

mendudukkan laki-laki dan wanita pada tempatnya, 

tidak dibenarkan anggapan para musuh Islam 

menempatkan wanita pada derajat rendah atau dianggap 

masyarakat kelas dua. Dalam Islam sebenarnya wanita 

amat sangat dimuliakan, sering kali kita temui bahwa di 

dalam ayat Al Quran maupun di hadis-hadis nabi yang 

memuliakan dan mengangkat derajat wanita, baik 

sebagai ibu, anak, istri ataupun sebagai anggota 

masyarakat sendiri. Tidak ada pembeda antara laki-laki 

dan perempuan misalnya dalam hal menuntut ilmu, 

karena seluruh umat Islam diwajibkan untuk memiliki 

ilmu pengetahuan. Diharapkan dengan mengetahui 

paham egalitarianisme nantinya tidak akan ada lagi 

yang melakukan tindakan diskriminasi dari segi apapun 

terutama terhadap laki-laki dan perempuan.  

Diskriminasi sangatlah tidak dibenarkan dalam Al-

Qur‟an. Namun, Perbedaan biologis antara laki-laki dan 

perempuan adalah suatu kepastian atau dalam Islam 

Allah menciptakan segalanya sesuai dengan kodrat 

masing-masing. Sesuai dengan QS. Al-Qamar ayat 49 

yang menyatakan bahwa Allah menciptakan sesuatu 

sesuai dengan qadar. Qadar disini diartikan sebagai 

sifat atau ukuran yang ditetapkan oleh Allah terhadap 

sesuatu. Inilah yang disebut kodrat. Dengan demikian 

laki-laki dan perempuan memang berbeda secara kodrat 
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biologisnya.
2
 Perbedaan ini memberikan keistimewaan 

bagi keduanya sebagaimana yang disebutkan dalam QS. 

An-Nisa‟ ayat 32, baik laki-laki maupun perempuan 

mendapatkan kesamaan hak dalam menjalankan peran 

dan fungsi masing-masing serta mengusahakan hal 

yang mereka mampu atau punya tanpa harus merasa iri 

satu sama lain.
3
 

Adanya istilah diskriminasi yang kerap kali terjadi 

yaitu diskriminasi ras yaitu mencangkup segala bentuk 

perilaku perbedaan yang dilihat berdasarkan ras, 

diskriminasi gender yaitu diskrimansi yang dilihat 

berdasarkan dari jenis kelamin (laki-laki dan 

perempuan), diskriminasi suku yaitu dilihat berdasarkan 

darimana sukunya berasal, diskriminasi yang dilihat 

berdasarkan warna kulit, ini masih sangat sering sekali 

kita dapati misalnya orang-orang lebih menghormati 

kaum yang berkulit putih daripada kaum yang berkulit 

hitam, diskriminasi berdasarkan jenis kelaminnya yang 

dalam hal ini kerap kali laki-laki dan perempuan 

dibeda-bedakan contohnya perempuan tidak boleh 

mendapatkan pendidikan yang tinggi melebihi laki-laki, 

Dan masih banyak lagi bentuk diskriminasi yang 

lainnya. 

Diskriminasi masih tampak begitu jelas melalui 

adanya pemisahan-pemisahan. Juga tata pergaulan antar 

ras yang memperlakukan etika (sopan santun) 

berdasarkan superioritas maupun inferioritas pada suatu 

golongan termasuk dalam berbagai hal seperti memilih 

teman dalam pergaulan, sampai kepada memilih 

pasangan hidup juga.
4

 Diskriminasi merupakan 

                                                             
 2  Atik Wartini, “Tafsir Feminis M.Quraish Shihab : Telaah Ayat-Ayat 

Gender Dalam Tafsir Al-Misbah,” Palastren Jurnal Studi Gender 6, No. 2 (31 Maret 
2016): 473–94, Https://Doi.Org/10.21043/Palastren.V6i2.995. 

 3 Sahrani Adaruddin, “Feminisme Perspektif Islam,” AL-WARDAH: Jurnal 

Kajian Perempuan, Gender Dan Agama 14, no. 2 (15 Desember 2020): 245–53, 

https://doi.org/10.46339/al-wardah.v14i2.296. 
 4Armiwulan Sochamawardiah, Deskriminasi Rasial Dalam Hukum Ham, 

Studi Tentan Deskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa, 71. 
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ketidakadilan rasial. Ketidakadilan dalam prinsip 

keadilan rasial adalah suatu masalah pengucilan arbiter 

yang berasal dari institusi masyarakat mayoritas, 

sedangkan persamaan adalah  suatu persoalan non 

diskriminasi dan juga suatu kesempatan yang sama 

untuk berperan serta. Berdasarkan prinsip ini, jika suatu 

peraturan undang-undang yang mana memberiakan 

institusi terpisah bagi kelompok minoritas bangsa 

disebut juga dengan diskriminasi rasial.
5

 Maka 

berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwasannya diskriminasi rasial adalah suatu perilaku 

yang datang baik itu dari individu maupun kelompok 

mayoritas atau lebih dominan yang mana dalam hal 

itu memliki sikap superior terhadap suatu ras, 

budaya, etnis, bahasa dan bangsa minoritas,  

dimana kelompok mayoritas ini memiliki sutau 

prasangka yang berlebih terhadap kelompok 

minoritas yang menjadikan adanya perlakuan yang 

tidak sama atau dibeda-bedakan diantara keduanya. 

Diskriminasi adalah sebuah tindakan atau perbuatan 

yang tidak dapat dibenarkan baik dari berbagai segi 

alasan apapun. Diskriminasi merupakan kejahatan yang 

dilakukan mulai dari skala terkecil hingga skala 

terbesar. Salah satu obsesi al-Qur‟an ialah terwujudnya 

keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam al-

Qur‟an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, 

baik sebagai individu maupun sebagai anggota 

masyarakat. Karena itu al-Qur‟an tidak mentolerir 

segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok, 

etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, 

maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat 

suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat 

menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, 

                                                             
 

5
 Ibid., 72. 
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maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka 

untuk diperdebatkan/direinterpretasi.
6
 

Keadilan dalam Al-Qur‟an mencakup segala segi 

kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun 

sebagai masyarakat, terlihat bahwa sebetulnya di dalam 

Al-Quran, sebetulnya sudah menyebutkan adanya 

keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan 

di dalam Islam. Namun di dalam kenyataan sehari-hari 

keadilan dan kesetaraan gender seperti yang 

diamanahkan di dalam Al-Qur‟an bisa dikatakan masih 

jauh dari harapan, termasuk pelaksanaan yang terjadi 

didunia yang mayoritas warganya beragama Islam.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis 

memberikan penjelasan bahwasannya tidak ada 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya 

sama-sama akan menghadap Allah dengan sendiri-

sendiri, semuanya akan mempertanggung jawabkan 

dihadapan Allah tentang segala perbuatannya semasa 

hidup. Sesungguhnya Allah Maha teliti yang telah 

menentukan jumlah dan menghitung mereka itu. Allah 

tidak pernah membeda-bedakan antara hamba yang satu 

dengan hamba yang lain baik itu laki-laki ataupun 

perempuan, semua sama dimata sang Pencipta. 

Keduanya berhak memperoleh perlakuan dan 

persamaan hak yang sama. Kemudian didalam Al-

Qur‟an sendiri sudah disebutkan persamaan antara 

kedudukan laki-laki dan perempuan, keduanya 

memiliki persamaan dan kedudukannya masing-masing. 

Tidak ada permasalahan yang membedakannya dari 

unsur jenis kelamin, sesungguhnya Allah tidak melihat 

dari sisi tersebut 

Ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan 

yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi 

individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan 

karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah 

                                                             
 6 Ibid., 79.  
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satu jenis kelamin saja atau dilihat dari suku, budaya, 

ras, warna kulit. Namun terlepas dari itu semua seorang 

hamba Allah yaitu laki-laki dan perempuan berpeluang 

memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi 

optimal. Meskipun pada kenyataannya dalam 

masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan 

sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, 

terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan. 

Dalam banyak perbincangan publik pada era modern 

ternyata perjuangan persamaan drajat anatara laki-laki 

dan perempuan yang telah lama didengungkan, secara 

realitas menunjukkan bahwa peran perempuan dalam 

perspektif persamaan hak dan kedudukan dengan laki-

laki telah sedemikian maju dan berkembang. Hal ini 

tidak bisa dilepaskan dari adanya kesadaran dari kaum 

perempuan itu sendiri mengenai arti penting kehidupan 

demi masa depan umat manusia khususnya perempuan 

muslim, dalam menghadapi persaingan kerja dan karier 

yang setara dengan laki-laki. Dalam konteks sejarah 

paling tidak peran perempuan dalam bidang pendidikan 

telah dilakukan oleh istri Nabi Muhammad SAW, 

seperti peranan Siti Aisyah RA, yang terkenal akan jasa 

dan kecerdasannya dalam meriwayatkan beberapa 

hadits.
7
  

Dalam konteks ke-Indonesiaan sebenarnya ulama-

ulama perempuan yang konsens dan mempunyai 

perhatian terhadap pendidikan bisa disebutkan misalnya 

di kerajaan Aceh pernah diperintah beberapa Sultanah, 

yang mempunyai kekuatan dibidang politis dan juga 

kepakaran dibidang ilmu Agama Islam, dan perhatian 

yang besar terhadap keberlangsungan agama Islam 

melalui jalur pendidikan Islam dan dakwah Islam. 

Setelah pemaparan persoalan semangat egalitarianisme 

dalam Al-Qur‟an diatas, maka adapun Persamaan drajat 

                                                             
 7 Zainal Abidin, “Kesetaraan Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam 

Pendidikan Islam,” Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan 12, no. 01 (2017): 14.  
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yang bisa kita lihat juga yakni dari sisi pendidikan, 

persamaan memperoleh pendidikan dalam Islam antara 

laki-laki dan perempuan.  

Egalitarianisme dalam dunia Islam, egalitarianisme 

(persamaan drajat atau hak) sudah dikenal sejak awal 

masuknya Islam. Walaupun pada kala itu umat Islam 

tidak memakai istilah itu. Mengungkap kesetaraan atau 

persamaan drajat antara laki-laki dan perempuan adalah 

bermula untuk menghadapi berbagai aspek, termasuk 

demokrasi, sosial kemasyarakatan, sekaligus 

membentuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. 

Kesetaraan itu awalnya bermula dari keluarga.
8
 

mungkin pendapat ini baru kita dengar, akan tetapi bisa 

kita analisakan lebih cermat bahwa segala sesuatunya 

bermula dari keluarga. Keluarga yang menjadi 

perhatian kita untuk membina keluarga. Keluarga yang 

dimaksud adalah seorang Bapak, Ibu, Anak. 

Arti persamaan dalam pendidikan Islam adalah 

keadilan Islam yang mempunyai satu-satunya ukuran 

yang dapat diikuti oleh setiap manusia dalam segala 

aspek kehidupan, hak pendidikan, hak antara laki-laki 

dan perempuan, dan lain sebagainya. Jadi, 

kesinambungan antara konsep dasar persamaan drajat 

antara laki-laki dan perempuan dengan pendidikan 

Islam menjadi salah satu daya tawar untuk memajukan 

pemikiran, peradaban dan pengembangan ilmu 

pengetahuan itu sendiri. Kesetaraan yang terjadi antara 

laki-laki dan  perempuan  merupakan posisi yang sama 

dalam  pendidikan Islam.  

Yanggo menjelaskan bahwasannya persamaan 

kedudukan antara laki-laki dan perempuan menurut Al-

Quran itu diantaranya sebagai berikut: 

1) Dari segi pengabdian. Islam tidak membedakan 

antara laki-laki dan perempuan dalam pengabdian. 

                                                             
 8 Ibid., 15. 
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Perbedaan yang menjadi ukurannya adalah 

ketaqwaannya.  

2) Dari segi status kejadian. Al-Qur‟an menerangkan 

bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dalam 

derajat yang sama.  

3) Dari segi mendapat godaan. Di dalam Al-Qur‟an 

disebutkan bahwa godaan dan rayuan Iblis berlaku 

bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana halnya 

Adam dan Hawa.  

4) Dari segi kemanusiaan. Al-Qur‟an menolak 

pandangan yang membedakan laki-laki dan 

perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan.  

5) Dari segi kepemilikan dan pengurusan harta. Al-

Qur‟an menghapuskan semua tradisi yang 

diberlakukan atas perempuan berupa larangan atau 

pembatasan hak untuk membelanjakan harta yang 

mereka miliki .  

6) Dari segi warisan. Al-Qur‟an memberi hak waris 

kepada laki-laki dan perempuan. 

7) Persamaan  hukum  tentang perceraian.
9
 

 

Ratnasari juga mengatakan adanya persamaan hak 

antara laki-laki dan perempuan dalam hal sebagai 

berikut.  

1) Laki-laki dan perempuan sama dalam hal 

kemanusiaan sebagaimana dalam QS. An-Nahl ayat 

58-89. Al-qur‟an juga menegaskan kesamaan derajat 

dan bentuk yang sempurna pada semua manusia, 

tidak ada hal yang membedakan dalam sisi 

kemanusiaan antara satu dengan yang lain karena 

Allah menciptakan manusia berasal dari dzat yang 

sama yaitu tanah (QS. Al-Hujurat: 13, QS. At-Tin: 4 

dan QS. An-Nisa‟: 1).  

                                                             
 9  Evi Fatimatur Rusydiyah, “Pendidikan Islam Dan Kesetaraan Gender 

(Konsepsi Sosial Tentang Keadilan Berpendidikan Dalam Keluarga),” Jurnal 
Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) 4, no. 1 (2016): 

https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.1.20-43. 
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2) Laki-laki dan perempuan sama-sama ditaklif. 

Keduanya adalah mukallah. Allah berfirman dalam 

QS. Al-Ahzab ayat 35 yakni laki-laki dan 

perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab 

ibadah dan hukum agama tanpa ada perbedaan. 

Salat, puasa, zakat, serta haji bagi mereka yang 

mampu merupakan tugas wajib bagi laki-laki dan 

perempuan mu‟min (QS. Al-Baqarah: 183,197 dan 

QS. At-Taubah: 103). Ditambah lagi baik laki-laki 

maupun perempuan diberi kewajiban untuk menyeru 

serta mengakkan amar maruf nahi munkar (QS. At-

Taubah: 71).  

3) Laki-laki dan perempuan tidak dibedakan pahala 

atau balasan terhadap dosanya sesuai dengan aoa 

yang mereka usahakan (QS. An-Nisa‟: 32). Laki-laki 

dan perempuan juga memperoleh kesempatan yang 

sama dalam hal pahala atau ganjaran berupa jaminan 

kebaikan atas amal yang ia kerjakan (QS. An-Nahl: 

97, QS. Al-Mu‟minun: 40, dan QS. Al-Zalzalah: 7-

8).
10

 

Berdasrkan beberapa persamaan derajat antara laki-

laki dan perempuan, Maka pemisahan-pemisahan yang 

masih kerap kali terjadi hingga saat ini, seperti sistem 

sekolah berdasarkan zonasi, kemudian dalam hal ketika 

hendak memilih jurusan di sekolah antara laki-laki dan 

perempuan, yang demikian itu menjadikan perempuan 

terbawa oleh kesan tidak ada kebebasan dalam 

menentukan pilihan. Kemudian melihat penjelasan 

diatas bahwa laki-laki dan perempuan yang berlatar 

belakang apapun, keduanya diperlakukan dan diberi 

peluang yang sama, maka hal yang semacam itu adalah 

suatu hal yang sangat bertentangan dengan ajaran 

Islam. 

                                                             
 10 Dwi Ratnasari, “Gender Dalam Perspektif Alqur‟an,” Jurnal Humanika, 

no. 01 (2019): https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.23125. 1-15. 
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Agama Islam merupakan agama yang sangat 

menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam teori 

maupun dibuktikan dengan praktiknya. Terlihat dari 

sejarah Rasul dan para sahabat dalam menegakkan 

keadilan dikalangannya baik laki-laki maupun 

perempuan. Berikut keadilan terhadap laki-laki dan 

perempuan dalam pendidikan Islam mengenai akidah, 

ibadah, dan lembaga pendidikan Islam. 

a) Akidah  

Islam merupakan agama yang menerapkan 

konsep moderat dalam bidang akidahnya.
11

 Islam 

memandang manusia sebagai makhluk yang 

mempunyai tanggung jawab yang memiliki potensi 

untuk melakukan berbagai kegiatan dan melakukan 

amal sesuai kemampuannya masing-masing yang 

akan diberikan imbalan oleh Allah SWT.
12

 Sesuai 

dengan apa yang telah dilakukannya tanpa 

membedakan laki-laki dan perempuan. Hal 

tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam firman 

Allah SWT Q.S Al-Nahl ayat 97 sebagai berikut. 

 

ِأ  ٍَ  ِٞ ٍِ ؤأ ٍُ  َ٘ ُٕ َٗ  َٰٚ ٗأ أُّثَ ِ َرَمٍش أَ ٍِّ يِٗحب  َو َصَٰ َِ َع

 ُ ََِّْٔٞٞ َشٌُٕ  ۥفَيَُْحأ ٌأ أَجأ ُ ِضََّْٖٝ ىََْجأ َٗ  
ه
ٗح غَِّٞجَٗخ َٰ٘ َحَٞ

  َُ يُ٘ ََ ب َمبُّْ٘ا َٝعأ ٍَ  ِِ َغ  ٩١ثِأَحأ

 

“Barangsiapa yang mengerjakan amal 

saleh, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam Keadaan beriman, Maka 

Sesungguhnya akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan 

Sesungguhnya akan Kami beri Balasan 

                                                             
 11  Mumuh Muhtarom, “Urgensi Penguatan Pemikiran Moderasi Islam 
Dalam Pendidikan Agama Di Madrasah,” Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan 

12, No. 32 (15 April 2018): 39–47, Https://Doi.Org/10.38075/Tp.V12i32.53. 

 12  Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat. 

(Jakarta: Kencana, 2014). 
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kepada mereka dengan pahala yang lebih 

baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan”.  

 

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa 

setiap perbuatan baik yang dikerjakan oleh 

siapapun baik laki-laki maupun perempuan akan 

mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Dengan 

demikian sikap Islam moderat diwujudkan bahkan 

pada pola hubungan manusia dengan Sang 

Pencipta agar berlaku adil, akan menjadi tidak 

mungkin apabila Islam menjadi salah satu 

penyebab langgengnya ketidakadilan gender. 

b) Ibadah  

Al-Qur‟an merupakan kitab yang 

menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, bahkan 

Al-Qur‟an adalah satu-satunya kitab yang sering 

membicarakan perihal keadilan baik laki-laki dan 

perempuan.
13

 Semua prihal ibadah telah dikemas 

didalam Al-Qur‟an dengan seadil-adilnya. Dalam 

Al-Qu‟an identitas gender meliputi istilah-istilah 

yang menunjuk kepada laki-laki dan perempuan, 

gelar status yang berhubungan dengan jenis 

kelamin, damir atau kata ganti yang berhubungan 

dengan jenis kelamin dan kata sifat disandarkan 

pada bentuk muzakkar dan mu‟annas. Sedangkan 

istilah yang menunjuk kepada lakilaki dan 

perempuan dalam Al-Qur‟an, yaitu: ar-rijal dan an-

nisa‟. Kata ar-rijal diartikan laki-laki, lawan 

perempuan dari jenis manusia. Sebagai contoh 

dalam Prihal Sholat dan zakat, Allah SWT. 

Berfirman dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 

43 sebagai berikut.  

 

                                                             
 13 Subhan Zaitunah, Al-Qur’an Dan Perempuan (Jakarta: Prenada Media, 

2015). 
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٘اْ  َُ أَقِٞ حَ ٱ َٗ َٰ٘ يَ َءارُْ٘ا  ىصَّ حَ ٱَٗ َٰ٘ َم َمُع٘اْ ٱَٗ  ىضَّ َع  سأ َِ ٱٍَ ِمِعٞ  ٖٗ  ىشََّٰ

 

      “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah 

zakat dan ruku'lah beserta orangorang 

yang ruku”.  

 

Bila diteliti redaksi dari ayat ini, maka menurut 

kaidah bahasa Arab Aqumu dengan atu dalam 

bentuk muzakar yaitu ditunjukan kepada laki-laki, 

sedangkan penyebutan untuk perempuan adalah 

muannas Uqimna dan antina. Namun perlu diingat 

bahwa penyebutan khittab muzakkar dalam Al-

Qur‟an maka ikut pula kedalamnya komunitas 

perempuan karena ada penggunaan sifat 

didalamnya, berbeda dengan penyebutan muannas 

akan mengikat komunitas perempuan didalamnya, 

menurut Ibn Hamz pemerhati kaidah-kaidah 

Bahasa Arab menyebutkan khitab laki-laki 

termasuk juga perempuan didalamnya, dan 

penyebutan khitab perempuan tidak termasuk 

lakilaki didalamnya. Kaidah ini berlaku manakala 

tidak adanya qarinah atau yang mengkhususkan 

salah satu diantarnya.  

Berdasarkan salah satu contoh dalam 

memahami ayat didalam Al-Qur‟an terdapat 

kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan terlebih 

dahulu kaidah-kaidah yang terdapat pada ayat 

sehingga tidak menimbulkan kesalah fahaman. 

Oleh sebab itu nilai-nilai persamaan antara laki-

laki dan perempuan dalam Al-Qur‟an adalah 

sebagai berikut:  

1) Sesungguhnya penciptaan fitrah laki-laki dan 

perempuan tidak memiliki perbedaan. 

Keduanya akan sama-sama menerima kebaikan 

dan keburukan, petunjuk bahkan kesesatan. 

Dijelaskan dalam Q.S As-Syam: 7-10. 
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2) Perempuan sendiri memiliki perlindungan dari 

intuisi pernikahan rumah tangga dengan arahan 

suami. Artinya suami memiliki kewajiban 

untuk memberikan nafkah, rumah, bahkan 

pendidikan. 

3) Setiap laki-laki dan perempuan akan 

mendapatkan balasan yang setimpal atas 

perbuatan yang dilakuknnya didunia. 

Dijelaskan pada Q.S Al-Ahzab: 35. 

4) Islam telah memberikan pembagian peran 

sesuai dengan fitrah dan kompetensi dirinya 

masing-masing. Walaupun struktur tubuh yang 

berbeda dan memiliki kelebihan asing masing 

yang secara kodrati dan tidak semuanya dapat 

disamakan. 

5) Islam memberikan kesempatan sebesar-

besarnya terhadap laki-laki dan perempuan 

mengenai berlomba-lomba dalam kebaikan 

Allah SWT. 

 

c) Lembaga Pendidikan Islam 

Pendidikan merupakan isntrumen yang sangat 

penting untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-

laki dan perempuan dalam masyarakat.
14

 Upaya 

yang dapat dilaksanakan melalui terencananya 

penataan menejemen yang dikelola secara 

sistematis yang dilakukan secara analisis internal 

dan eksternal guna menentukan keputusan 

menejemen.
15

 Melalui pendidikan maka nantinya 

semangat egalitarianisme ini harus dikembangkan 

dengan instrumen pendidikan yang ada seperti 

                                                             
 14 Anita Rahmawati, “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir : Upaya 
Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga,” Palastren Jurnal 

Studi Gender 8, No. 1 (30 Maret 2016): 1–34, 

Https://Doi.Org/10.21043/Palastren.V8i1.932. 

 15  Wiwin Warliah, “Pendidikan Berbasis Gender Awareness ; Strategi 
Meminimalisir Bias Gender Di Pondok Pesantren,” Jurnal Islam Nusantara 1, No. 2 

(31 Desember 2017), Https://Doi.Org/10.33852/Jurnalin.V1i2.30. 
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bahan ajar, kurikulum pendidikan, dll. sehingga 

akan menekan jumlah tindak ketidakadilan yang 

berkembang saat ini.  

Pendidikan Islam merupakan hal penting untuk 

mengembangkan pemahaman tentang keadilan 

gender seperti yang telah dibahas diatas. 

Pendidikan Islam harus menjadi indikator utama 

yang memeberikan pemahaman secara eksklusif 

kepada masyarakat bahwa semua manusia 

memiliki hak yang sama dan tidak ada perbedaan 

diantara keduanya baik laki-laki maupun 

perempuan dalam bidang agama maupun sosial. 

Keduanya memiliki sisi kelebihan masing-masing 

yang tidak dapat disamai oleh yang sebagian 

lainnya, sehingga memiliki nilai sama rata atau adil 

itu sendiri. 

Sistem dan praktek pendidikan tidak mengenal 

diskriminasi dan siapa saja tanpa membeda-

bedakan jenis kelamin, keturunan, kedudukan 

status sosial dan lainnya berhak memperoleh 

perlakuan yang adil atau sama, tidak pantas 

rasanya jika perbedaan suku, sosial budaya, jenis 

kelamin, ras, warna kulit serta kedudukan sosial 

dijadikan sebuah alasan sebagai batasan dalam 

memperoleh hak keadilan. Oleh karena itu, seluruh 

rakyat harus memperoleh  keadilan yang  sama 

tanpa melihat latar belakangnya. Maka dengan 

demikian, itulah mengapa pentingnya seorang 

umat muslim memahami makna egalitarianisme 

didalam Al-Qur‟an. Orang-orang yang paham 

dengan konsep egalitarianisme akan  sangat 

menjunjung tinggi asas-asas persamaan dan 

menghormati perbedaan. 

Apapun yang menjadi keinginan setiap manusia 

selama tidak menyalahi aturan yang ada, selama 

manusia itu mampu memperjuangkan apa yang 

diinginkannya maka berhak mendapatkan keadilan 
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yang sama dalam hal apapun Entah seseorang itu 

berasal dari keturunan yang berada maupun tidak, 

berkulit hitam ataupun putih. Karena pada 

dasarnya manusia itu berasal dari asal usul yang 

sama. Seperti yang telah ditekankan dalam firman 

Allah Surat Al-Hujurat ayat 13 bahwasannya 

diciptakannya perbedaan tidak lain hanyalah agar 

saling kenal mengenal, tidak ada yang 

membedakan diantara kamu kecuali iman dan  

taqwamu. 

 

B Analisis Semangat Egalitarianisme dalam Al-

Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat 13  

Pada Surat Al-Hujarat ayat 13, ayat ini tidak 

menggunakan panggilan yang ditujukan kepada 

orang-orang beriman, Melainkan ditujukan kepada 

manusia. Hal tersebut mengandung makna bahwa 

surat Al-Hujarat ayat 13 menerangkan tentang prinsip 

dasar hubungan  manusia yang  hidup di dunia 

sebagaimana para mufassir telah menafsirkan surat 

tersebut. Ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul 

manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat 

kemanusiaan manusia. Tidak wajar apabila seseorang 

berbangga atas dirinya dan merasa diri lebih tinggi 

dari yang lain, bukan saja antar satu bangsa, suku, 

warna kulit dengan selainnya, yang mengantarkan 

untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat 

kemanusiannya sama disisi Allah, tidak ada perbedaan 

antara satu suku dengan yang lain. Tidak ada juga 

perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki laki dan 

perempuan. Karena semua diciptakan dari seseorang 

laki laki dan seorang perempuan.  

Allah swt telah menjadikan asal-usul manusia dari 

seorang ayah dan seorang ibu yang sama. Tujuannya 

tidak lain agar ikatan rahim di antara mereka bisa 

menimbulkan rasa persatuan dan hubungan yang baik. 

Allah swt telah berfirman: Hai manusia, 
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Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal-mengenal. Maha suci Dzat yang 

telah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku, padahal pada awalnya manusia berasal 

dari sumber yang sama yaitu Adam dan Hawa. 

Dengan kekuasaan dan kehendaknya terlahir manusia 

yang berbeda ras dan warna kulit, dan sudah menjadi 

sunah-Nya bahwa segala yang diciptakannya tidak 

sia-sia. Perbedaan semua itu adalah agar semua 

manusia satu sama lain melakukan ta‛aruf (saling 

mengenal). Karena pada dasarnya manusia tidak bisa 

hidup tanpa bermasyarakat dan bantuan orang lain. 

Dengan ta‛aruf pula rasa saling menyayangi akan 

timbul di antara sesama.  

Ayat tersebut semakin menegaskan bahwa 

diciptakannya man  usia berbangsa-bangsa, bersuku-

suku adalah untuk saling mengenal, bekerja sama 

(dalam kebaikan) sekaligus menafikan sifat 

kesombongan dan berbangga-bangga yang disebabkan 

oleh bedanya nasab (keturunan). Ayat ini juga dapat 

dipahami bahwa diciptakannya manusia untuk 

mengenal Tuhannya. Semakin kuat pengenalan satu 

pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang 

untuk saling memberi manfaat, karena ayat di atas 

menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu 

dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan 

pengalaman pihak lain, guna meningkatkan 

ketakwaan kepada Allah swt yang dampaknya 

tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup di 

dunia dan kebahagiaan hidup akhirat.  

Asas utama hubungan antara manusia adalah saling 

kenal, bukan saling hindar. Kadang-kadang ada 

beberapa faktor penyebab terhalangnya upaya saling 

kenal yang sejak lama telah ditetapkan oleh Allah. 

Dengan demikian, kesejahteraan hidup yang menjadi 



 

 

 
 

92 

angan-angan harus dihindari. Selain itu, perbedaan 

dalam memahami kebenaran dan perbedaan untuk 

menentukan batasan-batasan kebaikan juga menjadi 

salah satu penyebab utama terhalangnya upaya saling 

kenal di antara manusia. Akhirnya, terjadilah 

ketegangan dan pertengkaran di antara manusia. 

Walaupun begitu, peristiwa yang tidak baik ini 

selayaknya tidak membuat mereka lupa terhadap 

hikmah penciptaan manusia yang intinya untuk 

memakmurkan dunia dengan amal shaleh mereka. 

Setiap ikatan yang bisa menguatkan upaya saling 

kenal di antara sesama manusia dan bisa 

menyingkirkan berbagai penghalangnya merupakan 

sebuah ikatan yang wajib didukung. Sebenarnya 

ikatan yang paling kuat bagi manusia adalah ikatan 

Islam. Islam tidak hanya menjadi ikatan sesama 

manusia saja, namun juga menjadi ikatan yang 

menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Oleh 

karena itu, seorang muslim dan pengemban amanah 

Allah wajib merasakan keagungan akidah yang telah 

ditanamkan oleh Allah ke dalam hati mereka. Dengan 

Islam itulah mereka telah dipersatukan dan bisa saling 

kenal antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi 

bukanlah sesuatu yang istimewa kalau seorang 

muslim harus memperjuangkan dan menjunjung 

tinggi agama Islam. Karena hal ini merupakan sebuah 

keharusan.  

Allah memberitahukan kepada umat manusia 

bahwa Dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa 

dan telah menjadikan dari jiwa itu pasangannya. Itulah 

Adam dan Hawa. Dan Allah SWT juga telah 

menciptakan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku. Maka kemuliaan manusia dipandang dari kaitan 

ketanahannya dengan Adam dan Hawa a.s adalah 

sama.
16

 Seluruh manusia itu dijadikan pada mulanya 

                                                             
 16Ibid. 
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dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam dan seorang 

perempuan yaitu Hawa. Beliau berdualah manusia 

yang mula diciptakan dalam dunia ini. Dan boleh kita 

tafsirkan secara sederhana saja. Yaitu bahwasanya 

segala manusia ini sejak dahulu sampai sekarang ialah 

terjadi daripada seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, yaitu ibu.  

Penggalan ayat tersebut mengatakan bahwa 

kemanusiaan setiap manusia itu sama disisi Allah, 

tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang 

lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai 

kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. 

Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang 

disebut oleh penggalan terakhir, ayat ini yakni 

”Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah yang paling bertakwa karena itu 

berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar 

menjadi yang termulia disisi Allah. Dalam konteks 

ini, sewaktu haji wada‟ (perpisahan), Nabi SAW,  

berpesan antara lain ”Wahai seluruh manusia, 

sesungguhnya Tuhan kamu Esa, ayah kamu satu, tiada 

kelebihan orang Arab atas non Arab, tidak juga non 

Arab atas orang Arab, atau orang (berkulit) hitam atas 

yang berkulit merah (yakni putih) tidak juga 

sebaliknya kecuali dengan takwa, sesungguhnya 

semulia-mulia kamu disisi Allah adalah yang paling 

bertakwa”. (H.R al-Baihaqi melalui Jabir Ibn 

Abdillah).
17

 

Kemuliaan setiap hamba Allah SWT itu 

bertingkat-tingkat bila dilihat dari sudut keagamaan, 

seperti dalam hal ketaatan kepada Allah SWT dan 

kepatuhan kepada Rasul-Nya, karena itu, setelah  

Allah SWT melarang manusia berbuat ghibah dan 

menghina satu sama lain, maka Dia mengingatkan 

bahwa mereka itu sama dalam segi kemanusiaannya, 

                                                             
 17 Shihab, cet ke-5, Tafsir Al-Mishbah. 261. 
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”Hai, manusia sesungguhnya Kami menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan 

dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling mengenal. “Yaitu, agar 

tercapai ta‟aruf “saling kenal” di antara mereka. 

Masing-masing berpulang ke kabilahnya sendiri. Abu 

Isa Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah ra 

bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Pelajarilah 

silsilah kamu yang dengannya kamu akan 

menyambungkan tali kekeluargaan, karena 

menyambung tali kekeluargaan menimbulkan 

kecintaan di dalam keluarga, kekayaan dalam harta, 

dan tongkat dalam menyusuri jejak, “Kemudian 

Tirmidzi mengatakan bahwa hadist ini gharib.Tidak 

kami ketahui kecuali dari jalur ini.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami 

bahwa dalam surah al-Hujurat ayat 13 mengandung 

nilai-nilai pendidikan ta‛aruf (saling kenal) yaitu 

saling kenal dengan tidak memandang suku dan 

bangsa. Anjuran tersebut diperintahkan oleh Allah 

agar tercipta persatuan dan persaudaraan antara 

sesama manusia. Dengan demikian sudah menjadi 

kewajiban pada setiap muslim untuk saling mengenal 

dan menciptakan persatuan tanpa bercerai berai. 

Adapun penggalan ayat berikutnya adalah adanya 

nilai persamaan derajat, nilai  persamaan derajat atau 

egaliter dan ketakwaan ini terdapat dalam bagian 

firman-Nya yang berbunyi: Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang 

yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya 

AllahMaha mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-

Maraghi dalam Tafsirnya menjelaskan bahwa 

“Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dan 

yang paling tinggi kedudukannya di sisi-Nya diakhirat 

maupun di dunia adalah yang paling bertakwa. Jika 

kamu hendak berbangga maka banggakanlah 

takwamu. Artinya barang siapa yang ingin 
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memperoleh derajat-derajat yang tinggi maka 

hendaklah ia bertakwa.Keselamatan akhirat dapat 

diperoleh dengan menjalankan hukum dan undang 

undang yang ditetapkan oleh Allah dengan ajaran 

agama yang disampaikan kepada manusia dengan 

perantaraan rasul-rasul-Nya. Sepanjang zaman orang 

yang beriman dan bertakwa akan selalu mematuhi 

perintah-Nya, yang menjadi pokok keselamatan hidup 

manusia di dunia dan di akhirat. Takwa merupakan 

tinggkat tertinggi dalam kehidupan beragama. Dengan 

takwa penduduk suatu negeri akan memperoleh 

keberkahan dan keberuntungan dari langit dan 

bumi.Ketakwaan merupakan tolak ukur untuk 

membedakakan apakah derajat seseorang itu mulia 

atau tidak. Tolak ukur yang digunakan manusia 

selama iniseperti melimpahnya materi dan kedudukan 

bukanlah tolak ukur yangsebenarnya. Dengan 

demikian, kedudukan manusia itu semuanya sama, 

kecuali takwanya.
18

 

Penutup ayat adalah: “Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mengetahui, lagi Mahateliti” Ujung ayat ini, 

kalau kita perhatikan dengan seksama adalah jadi 

peringatan lebih dalam lagi bagi manusia yang silau 

matanya karena terpesona oleh urusan kebangsaan dan 

kesukuan, sehingga mereka lupa bahwa keduanya itu 

gunanya bukan untuk membanggakan suatu bangsa 

kepada bangsa yang lain, suatu suku yang lain. Kita di 

dunia bukan buat bermusuhan, melainkan buat 

berkenalan. Dan hidup berbangsa-bangsa, bersuku-

suku bisa saja menimbulkan permusuhan dan 

peperangan, karena orang telah lupa kepada nilai 

ketakwaan. Di ujung ayat ini Tuhan menyatakan 

bahwa Tuhan Maha Mengetahui, bahwasanya bukan 

sedikit kebangsaan menimbulkan ashabiyah jahiliyah, 

                                                             
 18 Lismijar Lismijar, “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 
11-13,” Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora 4, No. 2 (19 Desember 2016), 

Https://Journal.Lsamaaceh.Com/Index.Php/Kalam/Article/View/24. 
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pongah dan bangga karena mementingkan bangsa 

sendiri, sebagai perkataan orang Jerman di kala Hitler 

naik: “Duitschland ubberalles!” (Jerman di atas 

segala-galanya). 

Tuhan mengetahui bahwa semuanya itu palsu 

belaka, Tuhan mengenal bahwa setiap bangsa ada 

kelebihan sebanyak kekurangan, ada pujian sebanyak 

cacatnya. Islam telah menentukan langkah yang akan 

ditempuh dalam hidup; “Yang semulia-mulia kamu 

ialah barangsiapa yang paling takwa kepada Allah 

SWT” Dari semua mufasir di atas bersepakat bahwa 

satu kesatuan manusia tidak ada yang lebih unggul, 

satu dengan lainnya. Dilihat dari segi biologis ataupun 

fisiknya, mereka memiliki hak yang sama. Karena 

dari segi biologis manusia berasal dari percampuran 

sperma dan ovum yang satu yaitu Adam dan Hawa. 

Oleh sebab itu hendaknya kita memuliakan hak-hak 

asasi manusia yang dibawa sejak lahir. 

Dengan memuliakan hak-hak asasi manusia, kita 

bisa menjalin hubungan yang harmonis di antara 

sesama manusia. Hubungan antar sesama manusia 

diatur pula oleh Allah SWT. Adapun perbedaan 

bahasa dan warna kulit, perbedaan watak dan akhlak, 

serta perbedaan bakat dan potensi merupakan 

keragaman yang tidak perlu menimbulkan 

pertentangan dan perselisihan. Namun, justru untuk 

menimbulkan kerjasama supaya bangkit dalam 

memikul segala tugas dan menemui segala kebutuhan. 

Dengan demikian, berguguranlah segala perbedaan, 

gugurlah segala nilai, lalu dinaikkanlah satu 

timbangan dengan satu penilaian. Timbangan inilah 

yang digunakan manusia untuk menetapkan hukum. 

Nilai inilah yang harus dirujuk oleh ummat manusia 

dalam menimbang yaitu takwa. Yang tidak bisa 

diukur dengan alat ukur apapun, tidak bisa dinyatakan 

dengan angka ataupun dibuat statistik. 
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Kemitrasejaraan antara laki-laki dan perempuan 

dalam ajaran Ilahi yang bersifat qath‟i (fundamental) 

secara normatif adalah setara, kendati perbedaan 

secara biologis. Di dalam beberapa ayat dalam surat, 

misalnya kata laki-laki selalu bergandengan dengan 

kata yang menunjuk perempuan. Secara umum, al-

Qur‟an dalam banyak ayatnya telah membicarakan 

relasi gender, hubungan antara laki-laki dan 

perempuan, hak-hak mereka dalam konsep yang 

bagus, indah dan tentunya sangat adil. Al-Qur‟an yang 

diturunkan sebagai petunjuk manusia, 

pembicaraannya tidaklah terlalu dengan keadaan dan 

kondisi lingkungan dan masyarakat pada waktu itu. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam surat al-Nisa ayat 

ke 4 yang memandang perempuan sebagai makhluk 

yang mulia dan harus dihormati, sesuai dengan prinsip 

dasar agama Islam sebagai rahmatan lil-Alamin, yang 

berarti juga termasuk rahmat bagi perempuan tanpa 

terpasung hak-haknya hanya dikarenakan berjenis 

kelamin perempuan.
19

 

Nabi Muhammad saw, telah memberi hak yang 

sama antara laki-laki dan perempuan seperti dalam 

peristiwa Ba‟iah Aqabah, dan pada masa Nabi 

Muhammad saw, terdapat banyak sekali perempuan-

perempuan yang berprestasi cemerlang seperti laki-

laki, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan berbagai 

sektor publik lainnya. Maka dari itu, al-Qur‟an turun 

untuk menghapus ajaran-ajaran dan tradisi PraIslam 

dan Tradisi barat yang senantiasa berlaku tidak adil 

terhadap perempuan. 

Islam memerangi fanatisme jahiliah ini serta segala 

sosok dan bentuknya agar sistem islam yang 

manusiawi  dan menglobal ini tegak dibawah satu 

panji, yaitu panji Allah. Bukan panji negara, panji 

keluarga panji nasionalisme dan bukan panji ras. 

                                                             
 19 Shihab, cet ke-5, Tafsir Al-Mishbah. 422. 
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Semua itu merupakan panji palsu yang tidak dikenal 

Islam. Rasulullah SAW bersabda “ kamu semua 

merupakan keturunan adam dan adam dicipytakan 

dari tanah. Hendaklah suatu kaum menahan diri dari 

membanggakan nenek moyangnya atau jadilah kalian 

makhaluk yang lebih remeh bagi Allah darpada ju‟lan. 

( HR Abu Bakar al-Bazzar).
20

 

Dari sekian banyak ayat yang menguraikan 

kedudukan perempuan, maka surat Al-Hujurat ayat 13 

inilah yang menjdi ayat yang paling kuat tamengnya 

dalam menghargai martabat  seorang perempuan. 

Sehingga kedudukan perempuan bisa disejajarkan 

dengan laki-laki dalam aspek-aspek tertentu yang 

sebgaimana telah disebutkan. Ajaran Islam begitu 

menghormati perempuan dan mengangkat derjat 

perempuan. Kemudian memberi peluang kepada 

perempuan untuk beraktivitas sebagaimana aktivitas 

yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Meski pada 

prinispnya laki-laki dan perempuan itu terdapat 

perbedaan-perbedaan yang memang dibawa sejak 

lahir. Tetapi perbedaan-perbedaan yang demikian itu 

bukanlah perbedaan untuk menimbulkan tindakan 

diskriminasi namun dengan semangat keadilan. 

Perbedaan yang dimaksud mengandung misi pokok 

Islam yaitu supaya terciptanya hubungan yang damai. 

Islam adalah agama kemanusiaan, asas dari 

kemanusiaan ini dalam Islam adalah 

penghormatannya terhadap manusia melebihi dari 

pada yang lainnya, tanpa melihat perbedaan warna 

kulit, ras, suku, jenis kelamin dan kasta. Dalam surah 

Al-Hujurat ayat 13 diterangkan bahwa, Allah 

menciptakan semua manusia berbeda beda dan 

bersuku bangsa bukanlah untuk saling menindas, 

saling menghina dan saling menjatuhkan, tapi 

perbedaan ini ditujukan semata-mata agar semua 

                                                             
 20 Ibid. 
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manusia saling mengenal antara yang satu dengan 

yang lainnya, dan saling melengkapi kekurangan dan 

kelebihan masing-masing. Maka dengan demikian 

ayat ini cenderung untuk mengarahkan manusia untuk 

senantiasa saling hormat menghormati, saling 

menghargai dan saling menyayangi walaupun 

banyaknya perbedaan.   

Allah menurunkan Surat Al-Hujurat ayat 13 untuk 

membentengi hal-hal yang demikian itu bagi orang-

orang beriman. Allah turunkan risalah taqwa untuk 

membentengi orang-orang Islam, orang-orang 

beriman, supaya tetap baik dalam menjalani 

kehidupan, dalam konteks kehidupan yang luas jangan 

sampai lingkungan yang membentuk manusia itu jadi 

salah. Seperti yang telah dijelaskan, maka tidak akan 

ada tindakan-tindakan diskriminasi terhadap laki-laki 

dan perempuan jika manusia menjalani kehidupannya 

dengan penuh kebaikan. 

Maka terwujudlah keinginan yang dicapai yaitu 

sebagai berikut: 

1) Nantinya akan melahirkan  manusia yang 

mempunyai rasa Persaudaraan yang tinggi, 

2) Mencintai perdamaian, 

3) Serta saling Kasih mengasihi. 

Ketiga hal tersebut  adalah harapan untuk 

menciptakan kehidupan manusia yang adil, rukun dan 

damai meski manusia dilahirkan dengan berbagai 

macam perbedaan. Intinya bahwa kemuliaan dapat 

ada baik pada laki-laki maupun pada perempuan dan 

bukan di dapat dari keturunan, suku atau jenis 

kelamin. Qur‟an Surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa 

perbedaan yang dapat meninggikan derajat kemuliaan 

satu sama lain hanyalah nilai ketakwaannya kepada 

Allah swt. Karena pada hakikatnya manusia 

diciptakan sama meski berasal dari bangsa, suku, ras, 

jenis kelamin yang berbeda. Allah menciptakan 
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keragaman agar kita saling mengenal satu sama lain. 

Oleh karena itu jelaslah bahwa Alquran tidak 

membedakan antara laki-laki dan dan perempuan 

kecuali atas dasar takwanya. 

Salah satu sendi ajaran Islam yang paling agung 

adalah prinsip persamaan hak yang telah disyariatkan 

bagi umat manusia. Semua manusia sama dalam 

pandangan Islam. Tidak ada perbedaan antara yang 

hitam dan yang putih, antara kuning dan merah, kaya 

dan miskin raja dan rakyat, pemimpin dan yang 

dipimpin. Oleh karenanya tidaklah tepat kalau di 

antara manusia terjadi kesombongan disebabkan 

karena bedanya pangkat maupun keturunannya. Orang 

yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling 

bertaqwa dan yang paling banyak amal kebaikannya. 

Manusia tidak akan lepas dari kebutuhan terhadap 

pakaian, sedangkan ketakwaan adalah pakaian yang 

lebih penting daripada pakaian atau baju yang melekat 

di badan. Karena pakaian takwa tidak akan pernah 

rusak dan binasa. Ia akan selalu menyertai seorang 

hamba sampai kapan pun. Dia adalah keindahan hati 

dan ruh. Sedang pakaian badan tujuan utamanya 

adalah untuk menutupi aurat tubuh atau mungkin 

untuk perhiasan manusia. Jika dalam kondisi terpaksa 

pakaian badanini terbuka, maka tak ada bahaya yang 

begitu berarti, namun kalau pakaian takwa yang 

terlepas, maka yang akan didapat adalah kehinaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa dalam surat al- Hujurat ayat 13 tersebut juga 

mengandung konsep egaliter yang sangat penting 

dalam membentuk kepribadian muslim yang dicintai 

oleh Allah swt. Konsep egaliter tersebut adalah 

persamaan derajat dan ketakwaan seorang muslim. 

Dengan demikian, kedudukan semua orang adalah 

sama, artinya siapa yang melakukan kesalahan maka 

baginya pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. 

Dalam hal ini, tidak memandang latar belakang dan 
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jabatan yang disandangnya, karena hanya ketakwaan 

yang membedakan antara yang satu dengan lainnya. 

Dari pembahasan ketiga Mufasir di atas dapat 

disimpulkan bahwa Islam begitu sangat memuliakan 

antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perebedaan 

dianatra keduanya, kecuali ketakwaannya kepada 

Allah swt. Jadi, pihak yang berpendapat bahwa Islam 

yang menjadi biang kerok terjadinya Ketidaksetaraan 

antara laki-laki dan perempuan sangatlah tidak benar, 

karena Islam sendiri begitu memuliakan diantara 

keduanya. Melalui ketiga panafsiran tersebut dapat 

kita pahami bahwa antara keduanya tidak ada 

perbedaan dalam menafsirkan QS. al-Hujurat [49] : 13 

tersebut, dengan adanya bangsa-bangsa dan berbagai 

suku ini juga, kedua jenis kelamin ini dapat 

berkompetisi, dan akan mereka sama-sama bisa 

menang dalam kompetisi tersebut dan demikian ini 

adalah sebua konsep egaliter yang patut dijadikan 

barometer dalam mensejajarkan laki-laki dan 

perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis mengenai persamaan hak/drajat dalam 

Perspektif Pendidikan Islam (surat Al-Hujurat ayat 13), dapat 

penulis simpulkan sebagai berikut:  

1. Islam adalah agama kemanusiaan, asas dari kemanusiaan ini 

dalam Islam adalah penghormatannya terhadap manusia 

melebihi dari pada yang lainnya, tanpa melihat perbedaan 

warna kulit, ras, suku, jenis kelamin dan kasta. Dalam surah 

Al-Hujurat ayat 13 diterangkan bahwa, Allah menciptakan 

semua manusia berbeda beda dan bersuku bangsa bukanlah 

untuk saling menindas, saling menghina dan saling 

menjatuhkan, tapi perbedaan ini ditujukan semata-mata agar 

semua manusia saling mengenal antara yang satu dengan yang 

lainnya, dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan 

masing-masing. 

2.  Persamaan drajat (Egalitarianisme) Persamaan akses dan 

kesempatan untuk menempati posisi yang sama baik laki-laki 

maupun perempuan, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 

menerangkan bahwa Kesetaraan drajat yang dimaksud adalah 

memperoleh perlakuan baik antara laki-laki dan perempuan. 

Tidak ada perbedaan diantara keduanya, kecuali 

ketakwaannya kepada Allah swt lah yang membedakannya. 

Adapun dalam pendidikan bukanlah semata-mata untuk 

menyaingi laki-laki tetapi hanya ingin memperoleh 

pendidikan yang sama layaknya antara laki-laki dan 

perempuan. Karena pada prinsip Kesetaraan drajat dalam 

Pendidikan menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-

sama berpotensi untuk meraih prestasi. 
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B. Rekomendasi 

Saran dari analisis terhadap isi penelitian ini adalah: 

1. Diharapkan masyarakat peka terhadap isu-isu mengenai 

egalitarian yang selama ini terjadi untuk mencegah 

ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan yang semakin 

banyak. Masyarakat juga harus bisa mendukung kesetaraan 

drajat dalam berbagai aspek. 

2. Dengan wacana yang digulirkan dimaksudkan untuk ikut 

merombak paradigma masyarakat luas. Terlebih dalam dunia 

pendidikan Islam yang sangat mengagungkan sosok 

perempuan sebagai madrasah pertama bagi anaknya, maka 

pengembangan potensi dalam diri perempuan itu sendiri juga 

harus menjadi satu harapan. 

3. Dengan adanya pandangan Egalitarianisme pendidikan Islam 

dalam surat Al-Hujurat ayat 13 kita bisa menggunakan 

sebagai tolak ukur dan tujuan serta semangat dalam meraih 

apapun tanpa takut harus dibedakan. 
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