
GENDER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM
(STUDI KRITIS ATAS PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI)

SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh
MURNI MUPARDILA

NPM: 1311010156

Jurusan: Pendidikan Agama Islam (PAI)

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

RADEN INTAN LAMPUNG
1349 H/2017 M



GENDER DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

(STUDI KRITIS ATAS PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh

MURNI MUPARDILA

NPM: 1311010156

Jurusan: Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pembimbing I : Dr. H. Achmad Asrori,MA

Pembimbing II: Dr. Hj. Eti Hadiati,M.Pd

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

RADEN INTAN LAMPUNG
1349 H/2017 M



ABSTRAK

GENDER DALAM PERSFEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (STUDI KRITIS 
ATAS PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI)

Oleh 
Murni Mupardila 

Di era globalisasi saat ini kajian gender bukanlah suatu yang asing lagi, mengingat 
begitu banyaknya wacana yang berkembang akan arus utama gender dalam segala 
aspek kehidupan terutama pendidikan. Pendidikan yang merupakan sebuah sarana 
yang strategis dalam melakukan perubahan khususnya pendidikan Islam diharapkan 
mampu menjawab tantangan ini, dimana adanya wacana bahwa agama Islam 
merupakan agama yang  menjunjung tinggi budaya patriarkhi, yang memunculkan 
para aktifis perempuan dalam Islam salah satunya fatima mernissi yang berusaha 
untuk mengintreprestasi adanya bias gender dalam kitab suci. Dalam hal ini perlu 
adanya kajian ulang ulang untuk mensinkronisasi pendidikan Islam dan pemikiran 
fatima mernissi tentang kesetaraan perempuan dalam Islam. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti  merumuskan masalah 
sebagaimana berikut: Bagaimana Gender Dalam Persfektip Pendidikan Islam Studi 
Kritis atas Pemikiran Fatima Mernissi? Dan tunjuan dari penelitian ini adalah 
Mendeskripsikan Gender Dalam Persfektip Pendidikan Islam Studi Kritis Atas 
Pemikiran Fatima Mernissi, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis 
analisis contein Analisis.
Berdasarkan hasil penelitian. Pendidikan Islam yang berlandaskan pada Al-qur’an 
dan hadis yang mana didalam nya membawa prinsip persamaan, keadilan dan 
kebebasan. Dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan dalam Islam. Mampu menjadi 
lokomotif yang aktif dalam menerapkan keadilan gender dalam pendidikan 
dengan meminjam semangat Fatima Mernissi dalam menginterprestasi ayat-ayat suci  
yang bias patriarki yang menyatakan bahwa bukan agama yang menyebabkan 
munculnya masalah melainkan pada penafsirannya diharapkan pendidikan Islam 
mampu lebih bijak dalam memandang ayat-ayat suci yang bias gender serta terus 
berupaya dalam melakukan kajian ulang  agar terwujudnya pendidikan Islam yang 
sesuai dengan tujuannya.

Kata kunci: Gender, Pendidikan, Fatima Mernissi 







MOTTO

                               

                             

                           

           

Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan 
perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, 
laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki 
dan perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan 
perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara 
kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah 
telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.1

                                                
1Al-Qur’an, Al-Ahzab.,h 337.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Wacana gender dalam kesetaraan bukan suatu yang asing lagi di 

Indonesia. Banyak buku yang mengulas tentang hal ini dari perspektif yang 

berbeda. Bahkan bisa dikatakan bahwa kajian gender menjadi sangat kaya karna 

mencakup aspek sosial, budaya dan agama. Isu-isu tentang penyetaraan gender 

memang selalu menjadi distorsi (perdebatan) dikalangan akademisi dan non 

akademisi dari zaman-kezaman. Permasalahan ini akan diangkat sepanjang kaum 

perempuan benar-benar merasakan haknya dan tidak ada bias gender.1

Masih terbayang dibenak kita pada sebuah stetmen yang mengatakan 

bahwa perempuan adalah mahluk kedua, artinya adanya perbedaan antara laki 

laki dan perempuan, posisi perempuan tidak memiliki hak sebagaimana laki-laki. 

Hal ini berimplikasi pada sikap merendahkan perempuan yang menganggap 

perempuan sebagai mahluk nomor dua yang tidak boleh berpolitik dan 

menyuarakan hak-haknya, seperti didalam istilah klasik menyebutkan tugas 

perempuan tidak boleh lebih dari sekedar di dapur, sumur dan kasur.2

Perempuan tersubordinasi oleh faktor faktor yang disubordinasikan secara 

sosial. Banyak mitos dan kepercayaan yang menjadikan kedudukan perempuan 

                                                
1Azyumardi Azra, Realita dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta,(Jakarta: McGill 

IAIN, 2004). h. XIV
2Alfian Rokhmanyah, pengantar Gender dan feminis, (Yogyakarta:Garudhawaca, 2016.) h.13 



2

berada lebih rendah dari pada laki-laki. Hal itu semata-mata karena perempuan 

dipandang dari segi seks, bukan dari segi kemampuan, kesempataan dan aspek-

aspek manusiawi secara universal, yaitu sebagai manusia yang berakal, bernalar 

dan berperasaan.3

Perbedaan gender yang dikontruksikan secara sosial dan kultural tersebut 

mengakibatkan terciptanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan 

didalam masyarakat. Perbedaan gender sering kali menimbulkan ketidakadilan 

baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan, terutama bagi perempuan. 

Padahal sebenarnya perbedaan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak 

melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities).4 Namun yang jadi 

permasalahan ternyata dengan adanya perbedaan gender telah melahirkan 

berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terlebih bagi kaum 

perempuan.

Ketidakadilan gender merupakaan kondisi dimana relasi antara laki-laki 

dan perempuan berlangsung timpang, merugikan bahkan mengorbankan salah 

satu pihak. ketidakadilan tersebut disebabkan oleh idiologi, struktur dan sistem 

sosial budaya yang menghendaki adanya gender yang membedakaan ruang dan 

peran keduanya dalam berbagai bidang kehidupan. Ketidakadilan gender 

dimanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yaitu marginalisasi atau 

proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam 

                                                
3Ibid. h. 13
4Mansoer Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 200

0). h .12 
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keputusan politik, pembentukan streotipe, atau melalui pelebelan negatif, 

kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta 

sosialisasi idiologi nilai peran gender.5

Dalam hal ini pendidikan merupakan salah satu cara menghilangkan 

diskriminasi kaum perempuan. Untuk menciptakan sumberdaya manusia yang 

tinggi diperlukaan pendidikan yang tinggi pula oleh karena itu pendidikan 

mempunyai arti yang lebih penting. Pendidikan merupakan kunci terwujudnya 

keadilan gender dalam masyarakat, karena disamping merupakan alat untuk 

mentransfer norma-norma masyarakat, kemampuan dan pengetahuan juga 

sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan ide-ide baru.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak 

dan kewajiban yang sama dalam pembangunan, termasuk pembangunan di 

bidang pendidikan, pada pasal 5 ayat 1 UU 20 Tahun 2003 tentang sisitem 

pendidikan Nasional dinyatakan bahwa: Setiap warga Negara baik laki-laki 

maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk memproleh pendidikan 

yang bermutu.6 Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dibedakan 

berdasarkan jenis kelamin, setatus sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis,

kebijakaan pemerataan dan perluasan kesempatan dalam pendidikan ini 

mempunyai akses yang sama terhadap semua jenis, jenjang maupun jalur 

pendidikan. Sehingga diharapkan keadilan didalam pendidikan akan meningkat.

                                                
5Ibid.h. 14
6Kemendiknas, UU Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Jakarta:Dipdiknas.
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J.Suyuthi Pulungan mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar manusia 

(individu atau kelompok) untuk mengembangkan potensi, bakat dan minat 

peserta didik sehingga menjadi warga masyarakat berdaya guna untuk dirinya 

sendiri dan lingkungannya.7 Dimana pendidikan adalah suatu proses belajar terus 

menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, dengan bahasa lain 

pendidikan merupakan  suatu proses memberikan sejumlah nilai untuk dapat 

mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin agar dapat mengatasi 

segala tantangan masa depan.

Islam adalah ajaran yang menyeluruh dan terpadu, ia mengatur seluruh 

aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan-urusan keduniaan maupun hal-hal 

yang menyangkut keakhiratan. Pendidikan adalah bagian yang tak terpisahkan 

dari ajaran Islam secara keseluruhan. 

Achmadi mendefinisikan pendidikan Islam adalah segala usaha 

memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumberdaya insani yang 

ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (Insan Kamil) sesuai 

dengan norma Islam.8 Dalam artian manusia yang beriman dan bertaqwa serta 

memiliki berbagai kemampuan yang teraktualisasikan dalam hubungan dengan 

Tuhan, sesama manusia, dan dengan alam sekitarnya secara baik, positif, dan 

konstruktif.

                                                
7J. Shuyuthi pulungan, Universitas Islam, (Jakarta:PT. Moyo Segoro Agung, 2002),cet1h. 115
8Achmdi, Islam sebagai pradigma Ilmu Pendidikan,(Yogyakarta: Aditya Media,1992).h 20
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Pendidikan adalah kegiatan yang sudah terbiasa dilakukan manusia dalam 

suatu komunitas masyarakat dengan tujuan memanusiakan manusia.9 Serta 

merupakan instrumen yang penting bagi pemberdayaan masyarakat, terutama 

bagi masyarakat yang termarjinalkan.10 Pendidikan juga merupakan kunci 

terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat, karena disamping merupakan 

alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, kemampuan dan pengetahuan 

manusia juga sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan ide-ide nilai baru.

Namun pada praktiknya secara khusus, praktik-praktik marginalisasi ini juga 

merambat pada praktik pendidikan Islam, sebagai contohnya ialah, dalam hal 

anggapan, perlakun hingga tindakan.11

Perempuan didalam al-Qur’an memiliki kesempatan yang sama dalam 

mencari ilmu pengetahuan, ini merupakan sebuah kosekuensi untuk mewujudkan 

nilai kemanusian dengan adanya pemerataan yang tidak bias gender. Pernyataan 

tentang persamaan pendidikan juga dikemukakan oleh Athiyah Al- Abrosyi 

bahwa Islam menyerukan adanya kemerdekaan, persamaan, dan kesempatan 

yang sama antara yang kaya dan miskin dalam bidang pendidikan, disamping 

penghapusan sistem-sistem kelas dan mewajibkan setiap muslim laki-laki dan 

                                                
9 Ahmad, Filsafat pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2006),h.33
10Suhartini, Dimensi Gender Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Dalam  Model-

model pemberdayaan Masyarakat,(Yogykarta LKIS,200). h 137.
11Yutimaalatuzaka,Gender dan Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam,dalam Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol III, No 02, Desember 2016
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perempuan untuk menuntut ilmu, serta memberikan kepada setiap muslim itu 

segala jalan untuk belajar, bila mereka memperhatikan adanya minat dan bakat.12

Ketika Islam datang, seiring dengan kerosulan Nabi Muhammad SAW, 

yang membawa  al-Qur’an sebagai risalah dan pedoman hidup bagi manusia,

yang salah satu risalahnya adalah menyamakaan kedudukan antara laki-laki dan 

perempuan. Karena salah satu tema pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan 

antara laki-laki dan perempuan antar bangsa, suku dan keturunan.13 Perbedaan 

laki-laki dan perempuan dimata Allah adalah nilai pengabdian dan 

ketakwaannya, seperti yang terdapat dalam al-Qur’an  surat Al-hujarat ayat 13 

yang berbunyi :

              

          

Artinya: Hai manusia sesungguhnya kami menciptakaan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah ialah orang yang 
bertakwa antara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi 
maha mengenal

Allah SWT memberikan beban yang sama antara laki-laki dan 

perempuan, kepatuhan merekapun tidak dibedakaan, sebab mereka adalah milik 

Allah sehingga subtansi kepatuhan mereka tidak ada bedanya. Diantara 

                                                
12Amaoh Roqib, pendidikan perempuan, (Yogyakarta:Gama Media dengan STAIN 

Purwokerto), 2003, h. 48. 
13 M.Qurais Sihab,Membumikan Al-quran, fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan 

masyarakat, (Bandun: Mizan, 1996), h.169.
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penomena keserasian Tuhan yang paling jelas antara tabiat yang diciptakannya 

dengan perintah yang diturunkan adalah kesesuaian antara fitrah laki-laki dan 

perempuan dengan subtansi perintah-perintahnya.14

Allah memuliakan hamba-hambanya baik laki-laki dan perempuan Islam 

menempatkan antara mereka dalam satu kedudukan seperti yang terdapat dalam 

surat An-Nahl ayat 97 :

        

          

Artinya: Barang Siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, sesungguhnya kami akan berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beriberi 
balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 
telah mereka kerjakaan.”15

Al-Qur’an mengintroduksikan dirinya sebagai pemberi petunjuk kepada jalan 

yang lebih lurus, petunjuk-petunjuknya bertujuan memberikan kesejahteraan dan 

kebahagiaan bagi manusia baik secara kelompok maupun individu tanpa 

membedakan jenis kelamin. 

Perspektif agama dalam memahami konsep gender menjadi penting 

karena harus diakui bahwa agama memainkan peran yang sangat  mendasar 

dalam kehidupan pemeluknya, ajaran Islam yang selama ini ditapsirkan oleh para 

pemikir dizamannya telah membatasi ruang gerak kaum perempuan diranah 

publik, bila pemahaman demikian tidak dikaji ulang untuk merespons perubahan 

                                                
14M. Saidi Ramdhan Al-Buthi,Perempuan Antara kezaliman system baratdan keadilan Islam, 

Terj Darsim Ermaya Imam Fajarudin, (Solo: Intermedia, 2002), h.38. 
15Op.Cit, h. 417
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dan tututan global yang terus berkembang, maka dalam hal ini dapat dikatakan 

bahwa umat islam tidak proaktif, statis, mempertahankan status quo dan 

menciptakan fanatisme kelompok yang berlebihan.16

Posisi laki-laki sebagai mana dipahami mayoritas muslim memang 

sangatlah tinggi. Para teoritis mengajukan penjelasan bermacam-macam 

mengenai hal itu. Para penganut teori nature berpendapat bahwa superioritas 

laki-laki diperoleh karena secara alami mereka lebih unggul dari kaum 

perempuan. Sementara penganut teori naturne percaya bahwa basis superioritas 

laki–laki bukan karena perbedaan  alami antara laki-laki dan perempuan, tetapi 

karna proses sosial tertentu, kalangan Marxis misalnya memberi penjelasaan 

bahwa superioritas laki–laki terjadi karena kaum ini menguasai ekonomi dan

politik. Menurut pandangan ini, seandainya kaum perempuan merupakan 

kelompok penguasa ekonomi, posisi subordinat pasti menimpa kaum laki–laki.17

Dari sekian banyak argumen yang dikemukakan, kitab-kitab yang 

menjelaskan ajaran Islam mempunya alasan tersendiri  alasan mufassir    

tentang surat perioritas laki-laki berkenaan dengan Q.S Al-Anisa:34

             

               

                                                
16Azyumardi Azra,Realita dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta, (Jakarta: McGill 

IAIN ,2004), h. XIV
17Didin Syafrudin , Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an “ Argumentasi Supremasi 

Atas Perempuan Penafsiran Klasik Q.S al-Nisa:34”,(Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat  
(LSAF) dan Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia), h. 4
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Artinya :”Kaum laki laki itu adalah Qawwamum (pemimpin) bagi kaum 
perempuan, aleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki 
– laki) atas sebahagian yang lain, dan karena mereka ( laki- laki) 
telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, maka sebab itu wanita 
yang salehah adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri saat 
(suami) tidak hadir karena Allah memelihara mereka , perempuan-
perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz , hendaklah kamu memberi 
nasihat kepada mereka, (pelanggaran kewajiban suami istri), 
nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan 
pukulah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah 
mencari cari jalan untuk menyusahkan nya. Sesungguhnya Allah 
Maha Tinggi dan Maha Besar.

Munculnya fenomena gerakan feminisme yang mengangkat isu-isu 

gender dalam memahami al-Quran setidaknya telah ikut mewarnai dan 

memberikan kontribusi corak dan metodelogi yang berbeda dari sebelumnya hal 

ini dapat dipahami banyaknya fenomena yang terjadi dilapangan sering kali 

menunjukan perlakuan kurang adil terhadap kaum perempuan.18

Ketika feminisme yang merupakan reaksi dari ketimpangan–ketimpangan 

dan ketidakadilan yang dirasakan dan menimpa kaum perempuan telah 

memasuki dunia Islam, maka bermunculanlah tokoh feminisme muslimah yang

atas dasar keyakinan keislaman, mereka berusaha memberontak dari tafsiran-

tafsiran yang menurut mereka kurang memihak perempuan.19Salah satunya 

Fatima Mernissi ia berasal Mez Maroko yang sejak kecil memang sudah 

                                                
18 Abdul Mustaqim, Metodologi Tafsir Persfektif Gender (Study Kritis Pemikiran Rifat 

Hasan), Yogyakart:Tria Wacana,2002,h. 66
19 Miaftukhotusholikhah, Akar Ketimpangan Gender (Pemikiran Rifat Hasan) Millah. No 

1,vol,II,Yogyakarta: 2002.h. 117
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merasakan adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, Fatima

Mernissi berusaha mengkontruksi kembali ayat-ayat yang ditafsirkan dengan bias 

patriarkhi, terutama hadis-hadis misoginis. Hal ini sebagai akibat dari faktor 

masyarakat islam yang menganut system patriarkhi dan secara aspek internal 

mayoritas munfasir adalah laki-laki.20

Gerakan feminism Muslim meliputi kesadaran perempuan akan pembatas

an atas dirinya karena gender, penolakan perempuan terhadap ketidakadilan dan 

berusaha membangun sistem gender yang lebih adil, yang melibatkan peran baru 

perempuan dan hubungan lebih optimal di antara laki-laki dan perempuan.

Bentuk pemikiran feminisme muncul dalam masyarakat Muslim yang mengalami 

modernisasi, pengembangan kota, pembentukan negara modern, kolonialisasi 

dan imperialisasi, gerakan kemerdekaan nasional, peperangan dan agresi serta 

demokratisasi.

Feminisme perempuan Muslim menggugat berbagai system patriarkhi 

dan merubahnya menjadi lebih egaliter. Mernissi mengungkapkan bahwa agama 

harus dipahami secara progresif untuk memahami realitas sosial dan kekutan-

kekuatannya, karena agama telah dijadikan sebagai pembenaran kekerasaan. 

Menghindari hal-hal yang primitif dan irasional adalah cara untuk 

menghilangkan penindasaan politik dan kekerasaan. Menurutnya bahwa campur 

aduknya antara yang profan dan yang sakral, antara Allah dan kepala negara, 

antara al-Qur’an dan fantasi-fantasi imam harus didekontruksi. Dari latar 
                                                

20Ibid.h.13. 
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belakang diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul 

“Gender Dalam Persfektip Pendidikan Islam (Studi Kritis atas Pemikiran 

Fatimma Mernissi).

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Adanya salah kafrah mengenai makna gender sehingga banyak kaum 

perempuan anti terhadap pelabelan feminis dan enggan berhadapan dengan 

masalah gender.

2. Adanya kesenjangan antara teori dan praktik gender dalam pendidikan Islam

3. Bagaimana Gender dalam perspektif Pendidikan Islam.

4. Bagaimana pemikiran Fatima Mernissi tentang Gender dalam perspektif 

pendidikan Islam. 

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan 

jawabannya  melalui pengumpulan data, berdasarkan identifikasi masalah diatas, 

penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana Relevansi 

Pendidikan Agama Islam dan Pemikiran Fatima Mernissi dalam Memandang 

Gender?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana diungkapkan oleh Sutrisno Hadi, bahwa research

bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu 

pengetahuan.21 Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana gender dalam persfektif pendidikan Islam studi kritis atas 

pemikiran Fatima Mernissi.

2. Manfaat Penelitian

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangsih sebagai bahan untuk 

pengembangan khazanah pengetahuan. 

b. Sebagai acuan bahan reflektif dan kontruksi dalam pengembangan 

keilmuan di Indonesia, khususnya pengembangan keilmuan pendidikan 

Islam yang didalamnya juga mencakup Gender dalam persfektif 

pendidikan Islam atas pemikiran Fatima Mernissi.

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam perumusan konsep 

pendidikan islam yang berkeadilan gender.

d. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai pembelajaran 

untuk mengaji secara detail tentang Gender dalam Persfektif Pendidikan 

Islam Studi Kritis atas Pemikiran Fatima Mernissi dalam dunia nyata 

berdasarkan teori yang diperoleh, serta penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi inspirasi bagi calon peneliti untuk menyelami dunia pemikiran 

guna mengembangan dalam pendidikan Islam. 

                                                
21Sutrisno Hadi,Metodologi Reseach ,(Yogyakarta: Andioffset,1993).,h.7
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E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipergunakaan untuk mencapai suatu 

tujuan dengan tehnik serta alat alat tertentu. Harus diketahui bahwa jumlah dan 

jenis metode penelitian memang banyak, sebanyak jenis masalah yang dihadapi, 

tujuan dan situasi penelitian.22

1. Jenis dan Sifat  Penelitian

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (Library 

research). Penelitian kepustakaan merupakaan penelitian yang berkaitan 

dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat serta mengolah 

bahan penelitian tersebut.23  Cooper mendefinisikan kajian pustaka adalah

“..A literatur review uses as its database report of primary or original 
scholarship, and does not report new primary sholarship it self. The 
primery report used in the literature may be verbal, but in the 
vastmajority of ceses report are written documents. The types of 
scholarship may be empirical, theoritical, crtical/analytic, or 
metodologycal in nature. Second a literature review seeks to describe, 
summarise, evaluate, clarrify, and integrate the content of primry 
report.

Kajian literature ini merupakan suatu analisa dan sintesis informasi, yang 

memusatkan perhatian pada temuan-temuan bukan kutipan bibliograpi yang 

sederhana, meringkas subtansi literature dan mengambil kesimpulan dari 

suatu isi literature tersebut. 
                                                

22Fadjrul Hakam Chozin,Cara Mudah Menulis Karya Tulis Ilmiah,(Surabaya:Alpa,1997),h.55
23 Mestika Zed,Metode Kepenelitian Kepustakaan,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2004).h.3



14

Penelitian pustaka merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis dengan pengumpulan data dengan bantuan bermacam-macam 

sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder seperti: buku-buku, 

leterature, jurnal, majalah, brosur dan lain-lain. Sehingga data dapat dengan 

mudah ditemui dan dapat dinformasikan dengan orang lain. 

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analitis, Penelitian deskriptif 

analitis adalah penelitian yang tidak hanya melukiskan, memaparkan, dan 

melaporkan suatu obyek yang menarik kesimpulan umum dengan cara 

melakukan penyelidikan yang kritis serta hati-hati dan berusaha menemukan 

kesalahaan dan kekeliruan serta tajam dalam menganalisa sebuah persoalan 

yang sedang dihadapi.24

Metode ini digunakan peneliti ketika memaparkan dan 

menggambarkan pendapat Fatima Mernissi dalam kajiannya terhadap ayat-

ayat suci yang bias gender serta pandangan Fatima Mernissi tentang 

pendidikan, kemudian peneliti mengkritisi dan menganalisa hasil 

pemikirannya itu dengan mencari dan menemukan hubungan letak 

Femikiran Fatima Mernissi mengenai gender dalam persfektip pendidikan 

Islam. 

                                                
24 Kartini Karton, Pengantar metodelogi riset Sosial,(Masdar Maju,1997).h.29



15

2. Sumber Data  

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah berbentuk 

paper, paper adalah sumber data yang meyajikan tanda tanda berupa 

huruf. Artinya Dokumen atau literature yang berupa karya tulis ilmiah, baik 

buku, makalah, artikel, dan lain lain. 25

Adapun Sumber data pada penelitian ini, terdiri dari dua jenis.

a. Data Primer 

Data Primer adalah sumber data yang secara langsung 

dikumpulkan dari sumber pertama dan diajukan penelitian oleh peneliti 

dalam meneliti objek kajiannya.26 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan sumber data primer berupa buku-buku yang ditulis 

pelaku dan berbagai berita yang ditulis oleh oarng-orang sezamannya 

yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan buku-buku besar Fatima 

Mernissi. 

b. Data Skunder 

Sumber data skunder adalah sekumpulan data yang akan 

menopang data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian.27

Dalam hal ini peneliti juga mengguna sumber dari buku-buku, jurnal, 

artikel, yang berkaitan dengan masalah pendidikan Islam dan 

pemikiran Fatimah Mernissi

                                                
25 Heri Jauhari, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah,(Bandung Setia,2008).h35.
26Sumardi Suryabrata”Metodelogi Penelitian”(Jakarta: Raja Grafindo,2013), h 66
27Ibid., h 56
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3. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah

a. Membaca pada tahap simbolik yakni membaca yang dilakukan secara 

tidak menyeluruh terlebih dahulu, melainkan menagkap sinopsis dari isi 

buku, bab yang menyusunya, sub bab hingga bagian terkecil lainnya,28

b. Membaca pada tingkat sematik yakni membaca secara terperinci, terurai 

dan menagkap esensi dari data tersebut.29

c. Kemudian mencatat data pada kartu, baik secara Quotasi ( mencatat data 

dari sumber data dengan mengutip langsung tanpa ada perubahan kata-

kata), secara Paraphrase (menangkap inti sari data dan menuangkannya 

dalam bahasa peneliti), secara Sinoptik (Peneliti membuat ringkasaan atau 

sinopsis), maupun secara Precis ( Mengelompokkan berdasarkan kategori 

dan membuat ringkasan sinopsisnya. 

4. Metode Analisis data

Sebelum data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis 

menganalisa data secara kualitatif agar pembahasannya dapat tersusun secara 

kronologis dan sistematis. Menurut Kartini Kartono metode kualitatif adalah 

data di susun berdasarkan ada dan tidaknya suatu sifat atau atribut dan fungsi 

tertentu30

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode Content 

Analysis. Menurut Noeng Muhajir Content Analysis merupakaan analisis 

ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi31

                                                
28Kailen, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat,( Yogyakarta:Paramadina. 2005),h.157
29 Ibid. h.14
30Kartini Kartono Loc.Cit.h.29
31 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, (Yogyakarta,1985).h 49
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Kaitanya metode ini dengan pembahasan adalah sebagai salah satu 

upaya dari penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa 

kebenaran pendapat dari Fatima Mernissi kemudian diambil makna atau 

intisarinya dari pendapat Fatima Mernissi.

Langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data dalam 

penelitian ini adalah 32

a. Menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti melakukan studi 

tentang wacana gender yang berkembang pada saat ini, kemudian peneliti 

melakukan studi tentang tokoh Fatima Mernissi mencari pola peranan 

yang dilakukan tokoh ini dalam melahirkan berbagai pemikiran tentang 

gender baik secara teoritik maupun praktis . Dari sini peneliti menemukan 

tema yang menarik dan penting untuk diteliti yaitu Gender dalam 

persfektip Pendidikan Islam. 

b. Mencari hubungan logis antara pemikiran Fatima Mernissi dalam berbagai 

bidang, sehingga dapat ditemukan alasaan mengenai pemikiran tersebut. 

c. Mengklasifikasikan pemikiran Fatima Mernissi tentang pendidikan dan 

pemikirannya tentang perempuan di dalam Islam, dengan pengelompokan 

ini peneliti bisa mengambil kesimpulan. 

d. Mencari generalisasi gagasan yang sfesipik, artinya berdasarkan temuan-

temuan yang spesifik tentang pemikiran Fatima Mernissi, peneliti akan 

menemukan aspek-aspek yang bisa digeneralisasikan untuk tokoh-tokoh 

lain yang serupa, berdasarkan temuan-temuannya dalam menuangkan 

gagasannya pneliti akan mencari relevansinya dengan pendidikan Islam di 

Indonesia. Pada penelitian studi tokoh, data dianalis secara deduktif 

berdasarkan data langsung dari subyek teliti, oleh karna itu pengumpulan 

data dan analisis dilakukan secra bersamaan.33

                                                
32Arif Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh (Yogyak

arta: Pustaka Pelajar).h 60-62
33Ibid.,h 60
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5. Kajian Pustaka 

Dalam memandang masalah gender bukanlah suatu hal yang baru 

karena telah banyak peneliti yang melakukan penelitian dalam hal ini, seperti 

penelitian yang dilakukan Badrian dengan judul Melacak Akar Persoalan 

Bias Gender dalam Penafsiran al-Qur’an dan Hadis (metode dan pendekatan 

Pemikiran Fatima Mernissi tentang Feminisme, dalam hal ini Adraian hanya 

melakukan kajian akan pemikiran fatima marnissi yang berbicara penindasan 

dan diskriminasi terhadap perempuan dilingkungan umat Islam, bukanlah 

watak dari agama tetapi karena tercipta oleh sistem politik termasuk idiologi, 

hukum dan kultur sosial.

Dalam penelitian lain masih berkaitan dengan masalah gender 

Muhammad Muchlis Solichin meneliti permasalah gender dalam pendidikan 

Agama Islam, dalam penelitian ini Muhammad berusaha mendeskripsikan 

pendidikan Agama berbasis kesetaraan gender dengan mengemukakan 

beberapa model strategi dalam aplikasinya agar terciptanya keadilan gender 

dalam proses pembelajaran. 

Bersumber dari penelitian yang telah dilakukan diatas  pada penelitian 

kali ini peneliti berusaha untuk mensinkronisasi pemikiran Fatima mernissi 

tentang kesetaraan perempuan dalam islam dengan Pendidikan Agama Islam. 

Dimana pendidikan Agama islam yang dijadikan lokomotif yang strategis 

dalam melakukan perubahan bagaimana ia dalam memandang gender serta 

pemikiran fatimah mernissi tentang perempuan dalam Islam yang ditarik pada 

permasalahan pendidikan. 



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Gender 

1. Gender dan Seks

Secara etimologi kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti Jenis 

Kelamin.1 Arti ini menjadi rancu karena menyamakan gender dan seks. Dalam 

Webster’s New World Dictionary, gender diartikan sebagai ”the apparent 

disparity between man and womenin values and behavior” (perbedaan yang 

tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku).2

Dalam Womens Studies Encyclopedia, gender adalah suatu konsep budaya yang 

berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, prilaku mentalitas dan karakter 

emosional antara laki laki dan perempuan.3

RU KKG, Bab 1 pasal 1 menyebutkan Gender adalah perbedaan peran dan 

tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil kontruksi sosial

budaya yang sifatnya tidak tetap dan bisa dipelajari serta dapat dipertukarkan 

menurut waktu, tempat dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin kejenis 

kelamin lainnya.4

                                                
1 Peter Sali,Gender,Advanced Eglish Indonesia Dictionari, (Jakarta: Modern English Press, 

2001), h.348
2. Mardiyah Yunus, Perempuan Dalam Persfektif Gender (Upaya Memberdayakaan dalam 

Segala Bidang), Jurnal Menara Tebuireng, vol.1 n0.2 th 1pengkajian, penelitian dan pengabdian pada 
Masyarakat (LP4M) Institut keislaman Hasyim Asy’ari (IKADA) ,Tebuireng, Jombang, Maret 2005, 
h.95.

3Hasbi Indra. Et.al, Potret Wanita Shalehah,(Jakarta:Penamadia,2005),h.243 
4Drap RUU, Kesetaraan dan Keadilan Gender /Timja/24/Agustus/2011
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Gender sering disalah artikan dengan jenis kelamin (seks) padahal gender 

berbeda dengan jenis kelamin, dalam hal ini Mansoer Fakih menyatakaan konsep 

gender harus dibedakaan antara kata gender dan seks (kelamin). Seks merupakan 

persifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukaan secara 

biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, misalnya, bahwa jenis 

kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, dzakar, dan memproduksi 

sperma, sedangkan perempuan adalah manusia yang memilik alat reproduksi 

seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki 

vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat 

pada jenis perempuan dan laki-laki selamanya, secara biologis alat tersebut tidak 

bisa dipertukarkan dan secara permanen tidak dapat berubah dan merupakan 

kodrat dari Tuhan.5

Berbeda dengan seks, konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki 

dan perempuan yang dikontruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, 

bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik , emosional, dan keibuan. 

Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri seperti 

itu dapat dipertukarkan. Artinya laki-laki juga ada yang lemah lembut, emosional 

dan keibuan. Sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. 

Ciri dan sifat itu dapat terjadi dari waktu-kewaktu dan dari satu tempat ketempat 

yang lain.6

                                                
5 Fakih Mansour, Analisis Gender dan transformasi social,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2013)

.h.8.
6Ibid. h .9
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Secara umum seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki 

dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedangkan gender lebih banyak 

berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek non biologis 

lainnya. Jika studi seks lebih menekankan pada perkembangan aspek biologis 

dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, 

maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas 

dan feminitas seseorang.

Untuk memperjelas konsep seks dan gender, ada beberapa perbedaan:

a. Sumber pembeda pada seks berasal dari Tuhan (kodrati) sedangkan 

gender adalah manusia (masyarakat).

b. Visi dan misi seks adalah kesetaraan, sedangkan visi misi gender adalah 

kebiasaan.

c. Unsur pembeda seks adalah alat reproduksi (biologis) sedangakan unsur

pembeda gender adalah kebudayaan (tingkah laku).

d. Seks bersifat kodrat, dan tidak dapat dipertukarkan sedangkan gender 

bersifat harkat, martabat dan dapat dipertukarkan.

e. Seks membawa dampak berupa terciptanya nilai-nilai kesempurnaan, 

kenikmatan, kedamaian dan sebagainya sehingga menguntungkan kedua 

belah pihak, sedangkan gender membawa dampak terciptanya ketentuan 

tentang pantas atau tidak pantas, misalnya laki-laki pantas menjadi 

pemimpin dan perempuan pantas dipimpin sehingga sering merugikan 

salah satu pihak, yaitu perempuan. 
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f. Seks berlaku sepanjang masa dan dimana saja, serta tidak mengenal 

pembeda kelas, sedangkan gender dapat berubah, musiman dan berbeda 

kelas.7

Konsep gender menjadi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra baik 

dikalangan masyarakat, akademisi, maupun pemerintah sejak dahulu hingga 

sekarang pada umumnya sebagian masyarakat merasa terancam dan terusik pada 

saat mendengar kata gender Keengganan masyarakat untuk menerima konsep 

gender disebabkan oleh :

a. Konsep gender berasal dari negara-negara Barat, sehingga sebagian 

masyarakat menganggap bahwa gender merupakan propaganda nilai-nilai 

Barat yang sengaja disebarkan untuk merubah tatanan masyarakat 

khususnya di Timur. 

b. Konsep gender merupakan gerakan yang membahayakan karena dapat 

memutarbalikkan ajaran agama dan budaya, karena konsep gender 

berlawanan dengan kodrati manusia. 

c. Konsep gender berasal dari adanya kemarahan dan kefrustrasian kaum 

perempuan untuk menuntut haknya sehingga menyamai kedudukan laki-

laki. Hal ini dikarenakan kaum perempuan merasa dirampas haknya oleh 

kaum laki-laki. Di Indonesia tidak ada masalah gender karena negara 

sudah menjamin seluruh warga negara untuk mempunyai hak yang sama 

sesuai dengan yang tercantum pada UUD 1945. 
                                                

8.Op.Cit.h.5 
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d. Adanya mind-set yang sangat kaku dan konservatif di sebagian 

masyarakat, yaitu mind set tentang pembagian peran antara laki-laki dan 

perempuan adalah sudah ditakdirkan dan tidak perlu untuk dirubah 

(misalnya kodrati perempuan adalah mengasuh anak, kodrati laki-laki 

mencari nafkah). Namun mind-set ini sepertinya masih terus berlaku 

meskipun mengabaikan fakta bahwa semakin banyak perempuan 

Indonesia menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri dan 

mengambil alih tugas suami sebagai pencari nafkah utama. 

Dari pemahaman diatas jika seks adalah kodrat Tuhan yang sifatnya 

permanen dan tidak bisa dirubah dan gender merupakan perbedaan prilaku antara 

laki-laki dan perempuan yang dikontruksikan secara sosial yakni perbedaan yang 

bukan kodrati bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia 

melalui proses sosial dan kultural yang panjang. 

2. Feminisme dan Aliran- Alirannya

Feminis menurut etimologi berasal dari kata femina yang berarti yang 

memiliki sifat keperempuanan. Feminisme yang merupakan suatu gerakan dan 

kesadaraan yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan mengalami 

diskriminasi dan usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut.8  Menurut 

Rosalin Delmer feminisme merupakan paham yang memperhatikan isu-isu yang 

mempengaruhi perempuan dan memajukan kepentingan-kepentingan perempuan. 

                                                
8M. Hidayat, Kajian Atas Kajian Fatima Mernissi Tentang Hadis Misoginis” di dalam buku 

Mansour Fakih .. (et.al),“Membincang Feminisme Diskursus Gender Persfektif Islam”(Surabaya: 
Risalah Gusti,2000),h.38
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Secara historis, munculnya gerakan feminisme di barat sangat berkaitan dengan  

lahirnya irenaissance di Italia yang membawa fajar kebangkitan kesadaran baru 

di Eropa.9 ada beberapa aliran di dalam feminisme diantaranya:

Pertama, Feminis liberal berkembang di barat pada abadke18, didasari pada 

prinsip-prinsip liberalisme, yaitu bahwa semua orang (perempuan-laki-laki) 

dengan kemampuan rasionalnya, diciptakan dengan hak-hak nya yang sama, dan 

setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya.10

Rusmari Putnam Tong menyatakan yang dikutip.

“Feminis leberal menawarkan penekatan yang lain, yang menggunakan ide 
andragogi untuk melawan kecendrungan tradisional masyarakat untuk 
menghargai secara tinggi sifat maskulin, dan merendahkan sifat feminim. Jika 
masyarakat mendorong untuk mengembangkan baik sifat positif maskulin dan 
feminim, maka orang tidak akan lagi mempunyai alasan untuk lebih 
merendahkan sisi feminim darinyadari pada sisi maskulin. Deskriminasi 
berdasarkan gender dan jenis kelamin (biologis) akan berakhir”.11

Feminis Liberal melihat bahwa sumber penindasan perempuan adalah belum

diperoleh dan dipenuhinya hak-hak perempuan. Oleh karena itu untuk menghapu

skan diskriminasi tersebut perlu diperjuangkan perubahan hukum dan reformasi 

sosial yang membuka kesempatan yang sebesar-besarnya pendidikan untuk 

perempuan. Feminisme liberat relatif tidak dipenuhi teori abstrak dan cendrung 

menarik bagi kaum perempuan. Gagasannya sederhana dan nyata , ini bisa 

menjadi kekuataan juga menjadi kelemahan. Hal konkrit yang bisa dilakukan 

                                                
9Abdul Mustakim, Tafsir Feminis Versus Tafsir Fatriarki, (Jogjakarta: Sabda Persada, 2003). 

h.19
10 Arimbi Heroepoetri, R Valentina,Percakapan tentang Feminisme dan Neoliberalisme( Jaka

rta WATCH dan Institut Perempuan,2004), h.36
11Nur Rohman “Relasi gender dan Pendidikan Islam” Dalam Jurnal Pendidikan Islam, Vol II 

NO.2 Desember 2014/1436 H.
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misalnya dengan memperjuangkan hak perempuan dalam pemilu, 

dikeluarkannya perempuan dari rumah untuk sekolah atau bekerja.

Kritik terhadap feminisme Liberal diantaranya yang melihat bahwa 

feminisme liberal kurang memperdulikan realitas sosial ekonomi dan terjadinya 

pembagian kerja secara seksual. Feminisme Liberal cendrung menekankan 

persamaan perempuan dan laki-laki, tanpa  pertimbangan realitas kelas dan 

penindasan ras yang terjadi oleh idiologi patriarki  dan akibatnya feminis liberal 

menerima nilai-nilai laki-laki dari pada menentangnya dari persfektip 

perempuan.12

Dasar filosofis dari ajaran ini adalah ajaran John Lock tentang natural rights

(hak asasi manusia), bahwa manusia memiliki hak asasi yaitu untuk hak hidup, 

hak untuk mendapatkan kebebasan dan hak untuk mencari kebebasan, tujuan 

utama dari kehidupan bermasyarakat adalah kebebasan individu, dengan 

kebebasan seseorang dapat memilih untuk memuaskan ekspresinya terhadap hal-

hal yang diinginkan.13

Kedua,Feminis radikal berkembang pesat pada kurun waktu 1960-an-1970-

an. Aliran ini memandang penindasan perempuan bukan merupakan produk 

kapitalis melainkan bersumber dari semua sistem penindasan. Aliran ini 

memfokuskan pada akar dominasi laki-laki dan klaim bahwa semua bentuk 

                                                
12Ibid. h. 39
13 Ansori, Engkos Kosasih, Membincangkan Feminimisme, (Bandung:Pustaka Hidayah 1997)

.h.47
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penindasaan adalah perpanjangan dari supermasi laki-laki sehingga aliran ini 

disebut radikal.14

Perbedaan struktur biologis terkait peran kehamilan dan keibuan yang selalu 

diperankan oleh perempuan, oleh karena itu feminisme radikal banyak menuntut 

keberadaan institusi keluarga sebagai manifestasi system patriarki yang 

mendominasi berbagai aspek kehidupan.15 Inti dominasi laki-laki terhadap 

perempuan adalah dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga sebagai suatu 

hubungan kekuasaan yang merupakaan penyebab ketidakadilan harus 

dihapuskan.

Feminis radikal tidak lagi memperjuangkan persoalan perempuan yang harus 

sejajar dengan laki-laki. Kesederajatan bagi kaum feminis radikal tidak akan 

memberikan ruang yang terlalu bebas bagi perempuan untuk merebut ruang 

publik yang dikuasai laki-laki karena kesejajaran akan digunakan oleh laki- laki 

untuk kembali menguasai perempuan, perempuan akan terus tersubordinatif bagi 

laki- laki sehingga harus ditanamkan cara berfikir agar perempuan membenci 

laki-laki dan kebencian tersebut harus terus terdoktrinisasi. Dengan demikian 

akan tertanamkan suatu kesadaran bahwa laki-laki merupakan simbol petaka 

yang akan mengancam posisi bebas perempuan16

Kritik terhadap Feminisme radikal adalah bahwa ia menekankan perjuangan 

melawan idiologi dan lembaga-lembaga patriarki, sehingga cendrung masuk 

dalam jebakan esensialisme bahwa sifat dasar perempuan adalah lebih baik dari 

                                                
14Nur Rohman , Op.Cit. h. 349
15 Alfian Rokhmanyah,pengantar Gender dan feminis,(Yogyakarta: Garudhawaca,2016).h.5
16Ibid.h. 10
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laki-laki. Feminisme ini memusatkan perhatiannya pada fakta bahwa laki-laki 

dimenangkan oleh idiologi patriarki, membuat dikatomi antara laki-laki dan 

perempuan, dan kerap mengbaikan faktor-faktor sosial ekonomi.17

Ketiga, Feminis Marxis Aliran ini memandang masalah perempuan dalam 

rangka kritik kapitalis. Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari 

eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friedrich Engels dikembangkan 

menjadi landasan aliran ini.Yang menganggap bahwa status perempuan jatuh 

karena adanya konsep kekayaan pribadi (Private property). Kegiatan refroduksi 

yang semulannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi 

keperluan pertukaran. Laki-laki mengontrol produksi untuk exchange dan 

sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial.

Kalangan marxis, misalnya, memberikan penjelasan bahwa suporioritas laki

-laki terjadi karena kaum ini menguasai ekonomi dan politik. Menurut pandangan 

ini seandainya kaum perempuan kelompok penguasa ekonomi posisi subordinat 

tentu menimpa kaum laki-laki .18

Kritik terhadap feminisme marxis adalah pada penekanannya yang lebih 

pada analisis kelas (ekonomi/kapital) sehingga kerap melupakan pola relasi 

kekuasaan laki-laki dengan perempuan. Feminisme marxis cendrung hanya 

melihat relasi keluarga sebagai eksploitasi kapitalisme dimana perempuan 

menjual seluruh tenaganya tanpa upah, sehingga mengabaikan aspek-aspek lain 

                                                
17Op.cit h 43.
18Arif Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual, Jakarat:Gramedia,1982,h. 
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yang juga siqnifikan seperti manipulasi rasa cinta, aman, nyaman, dan 

ketergantungan emosional lainnya.19

Keempat, Feminis Sosialis  muncul sebagai kritik terhadap feminisme 

marxis. aliran ini mengatakaan bahwa patriarki sudah muncul sebelum 

kapitalisme dan tidak akan pernah berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik 

kapitalis harus disrertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Ia sepaham 

dengan peminis marxis bahwa kapitalis merupakan sumber penindasan 

perempuan, akan tetapi aliran feminis sosialis ini  juga setuju dengan feminis 

radikal yang mengagap patriarkilah sumber penindasan itu. Kapitalisasi dan 

patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung. Diantara tokoh feminis 

Sosialis diantaranya Charlotte Perkins Gilman (1860-1935), Pelopor feminis 

sosialis non-marxis di Amerika, dan Aleksandria Kollontai (1872-1952) di 

Rusia.20

Adapun solusi yang ditawarkan feminis sosialis pertama dengan 

mengikutsertakaan perempuan disektor publik sehingga akan menjadikan 

perempuan produktif, dengan demikian, perempuan diharapkan mempunya tawar 

menawar lebih kuat dalam realisasinya dengan laki-laki, kedua menghapuskan 

institusi keluarga karena keluarga identik dengan kapitalisme yang 

mengekspoitasi perempuan yang identik dengan kaum proletar. Sebagai gantinya 

adalah keluarga kolektif dimana setiap pekerjaan rumah dikerjakaan secara 

kolektif  pula.

                                                
19Arimbi Heroe Poetri ,Op cit h 49
20 Fatimah Marnisi ,”Wanita dalam islam “(Bandung:Pustaka,1994) Pengatar h Vi
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Secara umum para feminisme menginginkan kesetaraan yang sama rata 

antara laki-laki dan perempuan dari segala aspek kehidupan, baik dilingkungan 

keluarga maupun masyarakat, pada umumnya orang berprasangka bahwa 

feminisme merupakan gerakan pemberontakaan terhadapkaum laki-laki dalam 

upaya melawan pranata sosial yang ada, misalnya institusi keluarga, perkawinan 

maupun usaha pemberontakaan perempuan untuk mengingkari kodratnya, 

dengan kesalah pahaman seperti itu, makafeminimisme tidak hanya kurang 

mendapat tempat dikalangan umum maupun kalangan kaum perempuan sendiri.

B. Isu-isu Gender 

1. Kesetaraan Gender 

Kesetaraan gender seperti sebuah frase “suci” yang sering diucapkan oleh 

para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan hampir oleh para pejabat 

Negara. Istilah kesetaraan gender dalam tataran praksis, hampir selalu diartikan 

sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh para perempuan. Maka istilah 

kesetaragender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap 

perempuan, seperti subordinasi, penindasaan, kekersaan,dan semacamnya.21

Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki 

maupun perempuan didalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai 

manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, 

budaya, ekonomi, pendidikan, dan pertahanan dan keamanaan nasional, serta 

                                                
21 Alfian Rokmansyah, Pengantar Gender dan Feminisme,(Yogyakarta:Garudhawaca)h.15
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kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan 

keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan 

laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas 

pembngunan serta memproleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. 

Memiliki kontrol sehingga memiliki kewenangan penuh untuk mengambil 

keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya, dengan keadilan gender 

berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, 

dan kekerasaan terhadap perempuan maupun laki-laki.22

Dan RUU KKG, Bab1 pasal 1 menyebutkan: kesetaraan gender adalah 

kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki laki untuk mendapatkan ke

sempataan mengakses, berpartisipasi, mengonttrol dan memperoleh manfaat

pembangunan disemua bidang kehidupan.23

Hamid Fahmy Zarkasyi lebih senang pengunaan istilah keserasian gender 

dari pada kesetaraan gender karna keserasian gender adalah pembagian peran 

antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan kesempatan mengakses, 

berpartisipasi, mengontrol dan memproleh manfaat pembangunan di semua 

bidang kehidupan tanpa meninggalkan kodrat dan identitas  jenis kelamin, sesuai 

dengan budaya, agama, dan keyakinan masyarakat24

                                                
22 Ibid. h. 14
23Draf RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender /Timja/24/Agustus /2011
24Hendry salahuddin,Mirkha dkk, Indahnya Keserasian Gender dalam Islam, (Jakarta : 

KMKI,2012), h. 11
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2. Ketidakadilan Gender

Menurut Mansor Fakih perbedaan gender sesungguhnya tidak akan menjadi 

masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi 

permasalahan ternyata dengan adanya perbedaan gender telah melahirkan 

berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terlebih kepada kaum 

perempuan.25 Ketidakadilan tersebut disebabkan oleh idiologi, struktur dan 

sisitem sosial budaya yang menghendaki adanya streotip gender yang 

membedakan ruang dan peran keduanya dalam berbagai bidang kehidupan. 

Ketidakadilan gender dimanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidak adilan 

yaitu:

a. Marginalisasi perempuan 

Marginalisasi adalah bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin 

tertentu, dalam hal ini perempuan, yang disebabkan oleh gender, 

sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir 

agama, keyakinan tradisi, dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu 

pengetahuan. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat 

kerja, juga terjadi dalam tumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan 

Negara. Proses marginalisasi (peminggiran atau pemiskinan) yang 

mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di Negara 

yang berkembang seperti penggusuran dari kampung halamannya, 

eksploitasi, danlain sebagainya. Namun pemiskinan atas perempuan 

maupun atas laki-laki yang disebabkan karena jenis kelaminnya adalah 

merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender.

                                                
25Fakih Mansour,Analisis Gender dan Transformasi sosial. (Yogyakarta:PustakaPelajar,2013)

,.h. 12
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b. Subordinas

Subordinasi adalah suatu keyakinan yang menganggap salah satu 

jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin 

lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan 

kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Banyak 

kasus dalam tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi 

yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan subordinat. Subordinasi 

menganggap bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga 

perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang 

menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Dalam 

kehidupan masyarakat, rumah tangga, bahkan kebijakan Negara yang 

dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan-perempuan 

selalu di nomor duakan misalnya dalam hak mendapatkan pendidikan,

dalam sebuah keluarga biasanya lebih mendahulukan pendidikan anak 

laki-laki dari pada perempuan.

c. Pandangan Stereotipe

Pelabelan atau penandaan (stereotype) yang sering kali bersifat 

negatif secara umum sering melahirkan ketidakadilan gender,

misalnya: pandangan bahwa tugas dan fungsi perempuan hanya 

melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumah tanggan atau 

tugas domestik, kalaupun dia diranah public hanyalah sebagai 

“perpanjangan” peran domestiknya.
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d. Kekerasaan 

Kekerasan (Violence) adalah serangan atau invasi terhadap pisik

taupun integritas mental fsikologis seseorang. Kekerasaan sesama

manusia pada dasarnya bersal dari berbagai sumber, namun kekerasan 

yang disebabkan oleh bias gender ini disebut gender related violence.

Kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender diantaranya, 

bentuk pemerkosaan terhadap kaum perempuan, tindakan pemukulan dan 

serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (Domestic Violence), 

termasuk tindak kekerasaan terhadap anak-anak (child abuse), bentuk 

penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (genital multilation), 

kekersaan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk pemaksaan 

sterilisasi dalam keluarga berencana (enforced sterilization), kekerasan 

dalam bentuk pelacuran (prostitution). serta pelecehan perempuan           

( Sexsual and emotional harassment). 

e. Beban kerja 

Pandangan atau keyakinan di masyarakat jenis “pekerjaan 

perempuan” seperti semua pekerjaan domestik dianggap dan dinilai lebih 

rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai 

“pekerjaan laki-laki, serta dikategorikan sebagai “bukan produktif” 

sehingga tidak diperhitungkan dalam statisti ekonomi negara. Kaum 

perempuan sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender 

mereka, dilain pihak laki-laki tidak diwajibkan secara kultur untuk 

menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik tersebut
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C. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan sebagai mana diketahui merupakan transfer of knowledge 

(transfer ilmu pengetahuan) disamping itu pendidikan juga berfungsi sebagai 

transfer of value (transfer nilai). Nilai disini juga dimaksudkan bahwa pendidikan 

sebagai transfer untuk perubahan sosial. Lebih sempit pendidikan formal 

berfungsi sebagai proses pembaharuan sosial.26 Pendidikan merupakan salah satu 

sarana yang strategis didalam mentransformasikan budaya yang berkembang di 

dalam masyarakat. Muhammad Aduh, sebagaimana dikutip Tibawi menyatakan 

bahwa : “Pendidikan adalah alat yang paling ampuh untuk melakukan 

perubahan”.27Sebegitu pentingnya peran pendidikan dalam merubah suatu 

keadaan Kursyid Ahmad, dan Fazlur Rahman berpendapat: “bahwa pembaharuan 

dalam bentuk apapun harus melalui pendidikan”.28

Secara terminologi para pakar telah mendefinisikan pengertian pendidikan 

John Dewey mengartikan pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan 

fundamental secara intelektual dan emosional, kearah alam dan sesama 

manusia.29

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, pasal 1 

merumuskan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.30

                                                
26Abu Ahmadi,Sosiologi Pendidikan,(Jakarta:PT Rineka Cipta,2007),h.25
27AR, Tibawi ,Islamic Education, (London:Lucas and Co.Ltd.1972), h. 72
28Hasniyati Gani, Ilmu pendidikan Islam, (Jakarta: Quantum Teacing, 2008).h 13
29Ibid.h. 19
30Ibid. h 20
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Islam menempatkan pendidikan dalam posisi vital, terbukti dalam 5 ayat 

pertama yang diwahyukan kepada nabi muhammad SAW, dalam surat Al-alaq 

dimulai dengan perintah membaca.31

Istilah pendidikan dalam konteks Islam lebih banyak dikenal dengan kata At-

Tarbiyah yang mempunyai arti yang lebih luas  dari At-Ta’lim dan At-Ta’dib 

bahkan mencakup kedua istilah tersebut.32Ditinjau dari segi bahasanya 

sebagaimana diutarakan Abdur Rahman An-Nahlawi, kata At-Tarbiyah memiliki 

tiga asal yaitu:

a. Kata At-Tarbiyyah  berasal dari kata robaa yarbuu yang mempunyai arti  

wanamaa dzaada  (bertambah dan tumbuh).

b. Kata At-Tarbiyyah berasal dari robiya-yarba yang mempunyai arti (tumbuh 

dan berkembang menjadi dewasa).

c. Kata At-Tarbiyyah berasal dari kata roobaa- yaroobaa yang mempunyai 

arti (memperbaiki, mengurusnya, memimpinnya, mengawasi serta menjagan

ya).33

Dari pengertian diatas istilah At- Tarbiyah mengandung berbagai kegiataan 

yang berupa menumbuhkan, mengembangkan, memperbaiki,  mengurus, maupun

mengawasi serta menjaga anak didik. Dengan berbagai kegiatan ini maka 

potensi-potensi yang ada didalam diri anak didik akan mengalami perkembangan 

kearah kemajuan. Secara terminologi Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa 

pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya akal dan hatinya, rohani 
                                                

31Husni Rahim,Arah Baru Pendidikan Islam Indonesia,(Jakarta; Logos,2001).h.8
32 Abu Tauhid dan Mangun Budianto,Beberapa Aspek Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 

1990).h.8
33Ibid,h. 9



35

dan jasmaninya, akhlaknya keterampilan. Karena pendidikan Islam menyiapkan 

manusia untuk hidup, baik dalam dan peran serta menyiapkan untuk menghadapi 

masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatan, manis dan pahitnya.34

Muhammad Athiya Al-Abrosy menyatakan bahwa prinsip umum pendidikan 

Islam adalah mengembangkan berpikir bebas dan mandiri serta demokratis 

dengan memperhatikan kecendrungan peserta didik secara individu yang 

menyangkut kecerdasan akal, dan bakat dengan dititik beratkan pada 

pengembangan akhlak.35

Sedangkan menurut Muhammad Fadil Aljamali pendidikan Islam adalah 

upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia lebih maju  

berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia sehingga 

terbentuk pribadi yang sempurna baik yang berkaitan dengan akal, perasaan 

maupun perbuatan.36 Pengertian diatas menjelaskan bahwa Pendidikan Islam 

berupaya mengembangkan potensi manusia baik dari sisi kognitif, efektif, 

maupun psikomotorik, sebagai satu kesatuan yang utuh dengan berlandaskan 

nilai-nilai Islam sehingga diharapkan manusi bisa menghadapi masa depan yang 

akan dihadapi dengan kemampuan yang telah dimiliki.

Pendidikan Islam merupakan  bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam 

secara keseluruhan. Karena itu, tujuan akhirnya harus selaras dengan tujuan 

                                                
34Op.Cit.h 20
35 Athiya Al-Abrosy, Dasar Pokok Pendidikan Islam, alih bahasa ,Frop .H Bustami,(Jakarta : 

Bulan Bintang, 1970),h. 3
36 Muhammad Fadhli Aljamaly, Filsafat Pendidikan dalam Alquran,(Surabaya: Bina Ilmu,

1986 ),h. 3
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hidup dalam Islam. Islam adalah ajaran yang menyeluruh dan terpadu, ia 

mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan-urusan keduniaan 

maupun hal-hal yang menyangkut keakhiratan.

2. Dasar Pendidikan Islam 

Dasar pendidikan Islam pada garis besar nya ada dua al-Qur’an dan As-

Sunnah yang dapat dikembangkan dengan ijtihad37Al- Qur’an sebagai 

kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi  Muhammad menjadi sumber 

pendidikan Islam pertama dan utama. al- Qur’an diturunkan Allah untuk 

menunjuki manusia kearah yang lebih baik. firman allah :

                   

Artinya: Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, 
melainkan agar  dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka 
perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang 
beriman.(Qs.An-Nahl :64)

Al- Qur’an menduduki tempat paling depan dalam pengambilan sumber-

sumber pendidikan lainnya. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa hal yang 

sangat positif dalam Al-Quran guna mengembangkan pendidikan. Didalam al-

Qur’an banyak terdapat ayat –ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk 

menjadi umat yang cerdik dan pandai, perintah itu tidak hanya diperuntutkan 

untuk kaum laki-laki saja tetapi kaum perempuanpun termasuk didalamnya. 

Allah berfirman Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 13.

                                                
37 Zakia Drajat, Ilmu Pendidikan Islam,(Jakarta: Bumi Aksara ,1992,)h.19
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Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan padamu “berlapang-

lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberikan kelapangan untukmu . dan apabila dikatakan berdirilah 
kamu, maka berdirilah .niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.

Didalam ayat tersebut Allah telah menegaskan bahwa orang-orang yang 

beriman dan berilmu akan ditingkatkan derajatnya baik di dunia maupun 

diakhirat. 

Sumber Islam kedua  adalah Sunnah Hasbi Ash Shiddiqy mendefinisikan :

Sunnah menurut Muhadditsin (ahli-ahli hadits), ialah segala yang dinukilkan  
Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun berupa 
taqrir,pengajaran, sifat, kelakuan perjalan hidup, baik yang demikian itu 
sebelum Nabi SAW diangkat menjadi nabi maupun sesudahnya.38

Oleh sebab itu sunnah mencerminkan prinsip, manipestasi wahyu dalam 

segala perbuatan dan taqrir nabi, maka beliau menjadi tauladan yang harus 

diikuti. Dalam keteladanan nabi terkandung unsur-unsur pendidikan yang sangat 

besar artinya. Dalam salah satu hadisnya Nabi memerintahkan baik kepada kaum 

muslimin maupun muslimat untuk menuntut ilmu, ini merupakan sebuah 

                                                
38 Hasbi Ash-Shidiqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits,(Jakarta :Bulan Bintang 1974 ), h. 

25
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konsekwensi untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dengan adanya pemerataan 

yang tidak bias gender.,Sabda Nabi Muhammad Saw:

Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban oleh setiap Muslim39

Hadis ini mencakup pengertian muslimat berdasarkan kesepakatan ulama, 

meskipun “muslimat” itu tidak dicantumkan di dalamnya, hadis ini sahih 

sanadnya, demikian disebutkan di dalam kitab Al-Jami’ash-Shaghir dan ijma 

ulama yang juga dianggap Sahih. Ajaran dasar Islam mewajibkan mencari ilmu 

pengetahuan bagi setiap muslim dan muslimah, tanpa memandang jenis kelamin, 

kedudukan, suku karna Allah telah tegas bahwa dimata Allah pria dan wanita itu 

sama sebagaimna difirmankan Allah SWT :

                            

                          

                      

            

Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan 
perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam 
ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan 
perempuan yang sabar,laki-laki dan perempuan yang khusuk, laki-laki 
dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang 
berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, 
laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah 
telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

                                                
39 Imam jamaludin Abdurahman bin Abi Bakr  al-Shayuti , al –jami’ al-Shaghr fi ahadits al-

basyir al-Nazhir,Kairo: Dar al-Katib al-Arabi,1967
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Dalam ayat  tersebut Allah menempatkan perempuan dan laki- laki pada 

posisi yang sama. Karenanya tidak ada alasan  untuk menempatkan peranan 

perempuan dibawah posisi dan peranan laki-laki. Dan masih banyak ayat al-

Qu’an yang lain telah menunjukan bahwa wanita dan pria adalah sama-sama 

semartabat dengan laki- laki terutama secara Intelektual.

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung serupa dengan tujuan 

kehidupan manusia, dimana manusia memiliki dua tujuan akhir (tujuan umum), 

atau primer dan tujuan skunder (tujuan khusus) seperti yang difirmankan Allah 

dalam surat 51 :56

           

Artinya : Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembah 
kepadaku. 

Itulah tujuan umum manusia dan tujuan tertinggi dalam pendidikan Islam. 

Yaitu beribadah kepada Allah, untuk menegakkan syariat Allah. Ibadah menjadi 

tujuan penciptaan manusia untuk menegakkan syariat Allah, Manusia tidak 

munkin menegakkan syari’ah dalam sepanjang hidupnya dan allah tidak 

membani seperi itu namun Allah membebani manusia dengan tugas lain yaitu 

sebagai Kholifah yang memelihara bumi. Sebagaimana firman Allah ayat al-

Quran ( 2 :30) 
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Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Menurut Al-Abrasyi dalam kajiannya dalam pendidikan Islam ia 

menyebutkan ada 5 tujuan pendidikan Islam 

1) Untuk mengadakan pembentukan akhlak yang mulia. Kaum muslimin dari 

dahulu sampai sekarang setuju bahwa pendidikan akhlak adalah inti 

pendidikan Islam, dan bahwa pencapaian akhlak yang sempurna adalah 

tujuan pendidikan yang sebenarnya. 

2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam bukan hanya 

menitik beratkan pada keagamaan saja atau pada keduniaan saja, tetapi 

kepada kedua-duanya. 

3) Persiapan untuk rezeki dan memelihara segi manfaat atau yang lebih 

terkenal sekarang ini dengan nama-nama tujuan vokasional da fropesional. 

4) Menumbuhkan semngat Ilmiah pada pelajar dan memuaskan keingntahuan 

dan memunkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri. 

5) Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknikal dan pertukangan supaya 

bisa menguasai profesi tertentu, dan keterampilan pekerjaan tertentu agar 
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dapat ia mencari rezeki dalam hidup di samping memelihara segi kerohanian 

dan keagamaan40

Jadi pendidikan Islam merupakan membimbing dan membina fitrah peserta 

didik secara maksimal , menjadikan manusia seutuhnya dan bermuara pada 

terciptanya pribadi peserta didik sebagai muslim yang sempurna (insan al-kamil).

4. Gender dalam Pandangan pendidikan  Islam 

Islam merupakan Agama Rahmatanlil’alamin (rahmat bagi seluruh alam). 

Pendidikan Islam yang juga membawa misi utama untuk terwujudnya 

kemaslahatan, keadilan, dan kebebasan. Seiring dengan kerosulan Nabi 

Muhammad SAW yang membawa al-Qur’an sebagai risalah dan pedoman hidup 

bagi manusia, kebenaran tentang ajaran  yang dibawa oleh agama islam tidak

diragukan lagi hal ini seperti yang terdapat dalam Q.S Ali-Imran ayat 19:



Artinya: “Sesungguhnya agama (yang di ridhoi) disisi Allah hanyalah Islam” 

Kesetaraan perempuan dan laki-laki di dalam ajaran Islam bisa di lihat dari 

segi penciptaan manusia itu sendiri, tugas dan kedudukannya di dunia. Allah 

menciptakaan manusia, baik laki-laki dan perempuan berangkat dari berbagai hal 

yang sama, hal ini diterangkan Allah dal Q.S Almukmin ayat 12-14. 

                                                
40. Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan “Suatu Anaisa Psikologi, filsafat dan 

Pendidikan”, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru,2004).,h.51
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Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah menciptakaan manusia dari suatu 
saripati (berasal) dari tanah. Dan kemudian kami jadikan saripati itu 
air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 
Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal 
darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu 
kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus 
dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk 
lain, maka maha suci Allah, pencipta yang paling baik. 

Dalam ayat pertama kata Al insan memiliki arti manusia secara umum, dari 

ayat ini kita bisa melihat manusia secara keseluruhan, baik laki-laki dan 

perempuan dalam segi awal penciptaanya berasal dari hal yang sama, maka 

seharusnya dalam kehidupan dan kedudukannya mereka memiliki status yang 

sama, karena berasal dari hal yang sama pula. Dalam surat lain dijelaskan juga. 

                       

          

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakaan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha 
mengetahui lagi maha mengenal “ ( Q.S Al-Hujarat ayat 13).

Ditinjau dari segi tugas dan kedudukan, al-Qur’an menjelaskan dal Q.S. Al-

Baqarah ayat 30. 
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Atinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat.” 
Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi.” Mereka berkata: “mengapa engkau hendak menjadikan 
(khalifah) dibumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 
memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan Berfirman.” 
Sesungguhnya aku mengetahui apa yang yang tidak kalian ketahui. 

Didalam ayat ini Allah menjelaskan tentang kedudukan manusia sebagai 

kholifah di muka bumi. Manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah tidak 

memiliki indikasi kepada penunjukan satu jenis manusia saja (laki-laki atau 

perempuan). Artinya secara tugas baik laki-laki dan perempuan langsung 

mendapatkan status yang sama dari Allah, yaitu sebagai khalifah dimuka bumi. 

Al-Qur’an menegaskan bahwa perempuan adalah sama dengan laki-laki 

makhluk ciptaan Allah, yang juga mempunyai kewajiban beribadah kepada Allah 

(Q.S Adz-Dzariat:56)

           

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
beribadah kepada-Ku.

Dari segi kemanusiaan sebelum Islam datang sebagian bangsa Arab 

mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena alasan takut miskin atau tercemar 

namanya. Hal ini disebutkan didalam al-Qur’an surat An-Nahl:58-59
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Artinya : Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran 
anak perempuan (hitam) merah padamlah wajahnya dan ia sangat 
bersedih (marah) ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak 
disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya itu, 
(ia berpikir) apakah ia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, 
atau menguburnya di dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah alangkah 
buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Ayat ini dan semacamnya menolak pandangan yang membedakan laki-laki 

dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Dimana Allah 

menegaskan dalam ayat tersebut “Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan 

itu”Dalam kitab Ma’a ar-Roasul fi Hajjati al-Wada ( bersama Rosulullah SAW 

pada haji perpisahan ) syeikh Athya Muhammad Salim, guru besar di masjid 

Nabawi mencatat bahwa diantara materi khutbah yang disampaikan oleh 

Rosulullah pada saat beliau melakukan haji Wada pesan beliau:

“Aku wasiatkan kepada kalian agar bersikap baik agar ersikap baik terhadap 
perempuan”

Islam diyakini sebagai agama rahmatanlilalamin yaitu agama yang 

menebarkan rahmat bagi alam semesta. Salah satu bentuk dari rahmat itu adalah 

pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan yang setara dengan 

laki-laki. Islam tidak memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu.

Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam bisa dilihat atau 

diukur dari kategori yang melingkupi hal-hal yang berkaitan erat dengan Islam 

itu sendiri, hal-hal dikategorikan pada 3 zona yang secara keseluruhan bisa 
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mewakili Islam, yaitu aqidah, Ibadah dan muamalah  dari sana kita dapat melihat 

bahwa baik laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama, 

yang membedakaan mereka adalah ketaqwaan dimata Allah. 

Gender dalam Islam  seperti yang diungkapkan Rifat hasan yakni Islam 

Qur’ani yang sangat memperhatikan pembebasan manusia, baik perempuan 

maupun laki-laki dari perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme (agama, 

politik, ekonomi atau yang lainnya, tribalisme, eksisme, rasisme, perbudakan 

atau lainnya yang menghalangi manusia mengaktualisasikan visi Qur’ani dalam 

mewujudkan dalam pernyataan klasik pada Allahlah mereka kembali yang 

tujuannya adalah menegakkan perdamaian yang merupakan makna dasar Islam.

Dalam memandang masalah gender bukanlah suatu hal yang baru karena 

telah banyak peneliti yang melakukan penelitian dalam hal ini, seperti penelitian 

yang dilakukan Badrian dengan judul Melacak Akar Persoalan Bias Gender 

dalam Penafsiran al-Qur’an dan Hadis (metode dan pendekatan Pemikiran 

Fatima Mernissi tentang Feminisme, dalam hal ini Adraian hanya melakukan 

kajian akan pemikiran fatima marnissi yang berbicara penindasan dan 

diskriminasi terhadap perempuan dilingkungan umat Islam, bukanlah watak dari 

agama tetapi karena tercipta oleh sistem politik termasuk idiologi, hukum dan 

kultur sosial.

Dalam penelitian lain masih berkaitan dengan masalah gender 

Muhammad Muchlis Solichin meneliti permasalah gender dalam pendidikan 

Agama Islam, dalam penelitian ini Muhammad berusaha mendeskripsikan 

pendidikan Agama berbasis kesetaraan gender dengan mengemukakan beberapa 

model strategi dalam aplikasinya agar terciptanya keadilan gender dalam proses 

pembelajaran. 
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Bersumber dari penelitian yang telah dilakukan diatas  pada penelitian 

kali ini peneliti berusaha untuk mensinkronisasi pemikiran Fatima mernissi 

tentang kesetaraan perempuan dalam islam dengan Pendidikan Agama Islam. 

Dimana pendidikan Agama islam yang dijadikan lokomotif yang strategis dalam 

melakukan perubahan bagaimana ia dalam memandang gender serta pemikiran 

fatimah mernissi tentang perempuan dalam Islam yang ditarik pada permasalahan 

pendidikan.

Dengan nilai kesetraan yang diusung oleh al-Qur’an hal itu sejalan dengan 

makna Pendidikan yang merupakan kunci terwujudnya keadilan gender dalam 

masyarakat, karena disamping merupakan alat untuk mentransfer norma-norma 

masyarakat, pengetahuan dan kemampuan manusia juga sebagai alat untuk 

mengkaji dan menyampaikan ide-ide dan nilai-nilai baru, salah satu usaha untuk 

mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan responsif gender adalah penguatan 

pada guru, kurikulum, dan pembelajaran.41

Peran pendidikan sebagaimana dinyatakan Azyumardi azra pendidikan 

adalah salah satu agen perubahan sosial mengacu pada tiga alasan Pertama, 

lembaga pendidikan adalah wadah institusional dimana semua pegawai (laki-laki 

dan perempuan) mengekspresikan segala potensinya, mengaktualisasikan dan 

mendefinisikan identitas dirinya Kedua, Lembaga pendidikan merupakan 

institusi dinamis yang menyiapkan, memproduksi,dan mengembangkan potensi 

sumber daya.

                                                
41Muhaimin ,Rekontruksi Pendidikan Islam, dari paradigma pengembangan, Menegemen 

kelembagaan , kurikulum hingga Strategi Pembelajaraan,( Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2009) h.23



47

Ketiga, lembaga pendidikan memproduksi idiologi, atau doktrin tertentu, 

baik melalui proses pendidikan, nilai-nilai diperkenalkan, ditransmisi, dan 

ditransformasikan. Akibatnya proses pendidikan pengajaran dan lembaga 

pendidikan memainkan peranan penting dalam menggariskan dan merealisasikan 

arah pembangunan yang melahirkan keadilan gender.42 Dengan pendidikan Islam 

yang membawa misi kesetaraan harapannya dapat mewujudkan pendidikan yang 

berkeadilan gender. 

.

                                                
42 Azyumardi Azra ,Realita dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta,Jakarta: McGill 

IAIN, 2004,h. 5
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BAB III

BIOGRAFI FATIMA MERNISSI

A. Seting Kehidupan dan perjalanan Intelektual Fatima Mernissi

1. Asal Usul Keluarga.

Fatima Mernissi lahir tahun 1940 di kota Fez, Maroko Utara.1Fatima 

Mernissi lahir dalam keluarga yang masih memegang erat tradisi yang 

membatasi ruang gerak perempuan.Tradisi ini di Maroko disebut dengan 

harem.2Ia tinggal dan di besarkan di dalam harem bersama ibu dan nenek-

neneknya serta saudara perempuan lainnya. Sebuah harem yang dijaga ketat 

seorang penjaga pintu agar perempuan-perempuan itu tidak keluar. Harem itu 

juga dirawat dengan baik dan dilayani oleh pelayan perempuan. Nenek Marnissi, 

Laila Yasmina, adalah istri kakeknya dengan sembilan istri lainnya. Tapi nasib 

buruk itu tidak menimpa ibu Fatima Mernissi, ayahnya seorang nasionalis 

Maroko, yang menolak poligami. Ayah nya sendiri sejak kecil telah 

menanamkan ajaran kepadanya bahwa Allah telah memisahkan laki-laki dan 

perempuan sejak menciptakan langit dan bumi. 3

                                                
1Fatimah Mernissi ,Beyon The Veil , seks dan kekuasaan,Surabaya: ALFIKR,1997,h . 1
2 Harem adalah tempat yang didalamnya seorang laki-laki melindungi keluarganya,seorang 

atau beberapa istrinya. Anak-anak nya dan beberapa saudara perempuannya .Harem bisa berupa rumah 
atau tenda yang menunjukkan tempat atau orang yang adadi dalamnya. Yang diterapkan di harem 
adalah bahwa ia berarti rumah laki-laki , tidak boleh ada laki- laki lain yang boleh masuk selain  dari 
izinnya. Jika mereka masuk, mereka harus mengikuti aturannya.Bahkan sebenarnya harem tidak butuh 
tembok,, sekali perempuan telah diberi tahu apa yang dilarang ,berarti dia telah memiliki harem di 
dalam diri.  

3Sri Suhadjati Sukri ,Ensiklopedia Islam dan Perempuan dari Aborsi hingga 
Misogin,Bandung: Nuansa ,2009,h. 92
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Maroko merupakan salah satu dari negara–negara teokrasi dikawasan Arab 

muslim yang masih kental memegang budaya patriarki, poligami, harem dan 

hijab. Dimana praktek yang dianggap sebagai bagian dari tradisi patriarki yang 

sangat menonjol dikawasan Arab. Kota kelahirannya Fez, merupakan salah satu 

pusat gerakan nasionalis dalam menentang kolonialisme Prancis saat itu. dikota 

maroko mayoritas menganut mahzab  Maliki dalam fiqih, sementara dalam 

Aqidah, seperti semua penganut Sunni lainnya, mengikuti madhzab Asy’ariyah.4

Ibu Marnissi selalu mengajarkan kepada Marnissi kecil bagaimana bertindak 

dan bertahan sebagai perempuan, dari sang ibu juga ia diajarkan bagaimana 

menjadi seorang perempuan yang cerdik dan bijaksana. Ibunya percaya bahwa 

laki-laki dan wanita memiliki potensi yang sama sehingga perioritas di satu sisi 

dan superioritas disisi lainnya tidak dapat diterima dan sebaliknya bertentangan 

dengan Islam. Marnissi mengakui ibu dan neneknya yang mendorongnya untuk 

sekolah yang tinggi agar perempuan boleh berdiri sendiri, Mernissi kecil hidup 

dalem harem diantara perempuan-perempuan lain tanpa sengaja telah 

membentuknya menjadi pribadi kritis dan pemberani. 

Beruntung Mernissi mempunyai nenek yang bijak, Lala Yasmina, yang 

banyak memberikan pencerahan dan menenangkan hatinya. Sang nenek 

membimbingnya dengan kisah-kisah sejarah yang indah, yakni riwayat hidup  

Rosulullah Saw dan ajaran Islam yang penuh cinta kasih. Melalui bimbingan 

Yasmina inilah mulai terbuka cakrawalanya tentang tradisi atau prilaku di 
                                                

4Ibid.h.vi
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masyarakat yang banyak memojokkan perempuan. Disitulah timbul semangat 

Mernissi untuk membongkar tradisi yang tidak adil tersebut. 5

Sosok nenek Yasmina Mernissi misalnya sangat berpengaruh membentuk 

jiwa pemberontak dalam diri Mernissi. Walaupun nenek Yasmina adalah 

perempuan yang tidak terlalu terpelajar, namun kecerdikan dan semangatnya 

menjadikan dia sebagai solidarity maker diantara istri-istri Sidi Tazi, suami 

Yasmina atau kakek Mernissi, peran nenek Yasmina yang seperti itulah yang 

menjadi potret nyata dari sisi lain perempuan bagi Mernissi. Dari nenek 

Yasmina, Fatima Mernissi belajar tentang kesetaraan sesama manusia, arti 

keterkungkungan dalam harem, serta hubungan sebab akibat antara kekalahan 

politik yang dialami kaum muslimin dengan keterpurukan yang dialami 

perempuan. Ketika Negara tidak menyuarakaan  kehendak rakyat, perempuan 

selalu menjadi korban dari situasi rawan dan kekerasan. Begitu nenek Yasmin 

selalu berujar kepada Fatima Mernissi.

Mernissi mempunyai hubungan yang ambivelen dengan agama Islam sejak 

masa kecilnya.6 Ini dikarenakaan adanya perbedaan dan ketegangan cara 

pandang  terhadap Al-Quran yang diterima di sekolah dia diajarkan Islam 

dengan indah, menggunakan gaya bahasa sastra dan kedamaian dalam Islam. 

Bagi pikiran kanak-kanak Mernissi, hanya keindahaan rekaan Islam versi 

                                                
5Ibid. H. 93
6FatimaMernissi,Islam dan Demokrasi” Amiruddin Arrani,Pustaka Pelajar,Bandung: 

1994.h.79
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neneknya yang buta huruf yang telah membukakan pintu menuju sebuah agama 

yang puitis.Inillah yang melekat dalam diri Mernissi.

Sebagai bocah kecil ketika menduduki pendidikan Alquran, ia tidak berhak 

menyentuh Al-Quran. Hanya Lalla Faqiha (Guru perempuan disekolah 

perempuan) yang memiliki hak itu. Dia mengajar menulis ayat –ayat di atas 

kertas dari kulit kayu yang diberi sampul tanah liat.7Setiap pagi Jumat setiap 

anak menerima bukunya yang belum ditulis. Cara menulis dengan  

menggunakanSmagh.

Dalam perjalanan hidupnya yang penuh pergolakan pemikiran ini, Mernissi 

telah membuktikan bahwa didikan ibu dan neneknya telah membuahkan hasil. 

Disamping karena jasa kaum nasionalis yang membolehkan perempuan 

mengikuti  pendidikan sekolah. Meski begitu, Mernissi mengakui bahwa banyak 

impian nasionalisme Arab belum terwujud. Poligami itu belum dilarang, 

perempuan belum mencapai status yang setara dengan laki-laki dan demokrasi 

belum menjadi system yang dominan di dunia Arab. Dalam Women in Islam.

Kini, Mernissi telah melewati harem dengan dilewatinya berbagai jenjang 

pendidikan. Ini juga menjadi bukti keberhasilannya melewati batas-batas harem 

yang selalu ia tanyakaan sejak kecil. 

                                                
7 Fatima Marnissi, Islam dan Demokrasi,terj. Amirrudin Arrani, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 

1994,h.92
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2. Perjalanan Intelektual Fatima Mernissi 

Fatima Mernissi memulai pendidikannya disekolah al-Qur’an, yakni 

pendidikan tradisional yang mirip dengan sekolah zaman pertengahan, serta 

sekolah yang paling murah penyelenggaraannya, sekaligus harapan dari berjuta-

juta orang tua dalam menapak pendidikan anak-anak mereka.8

Suatu kenangan yang kurang menguntungkan bagi Mernissi semasa 

disekolah al-Quran, dia tidak memiliki suara yang merdu dalam melagukan ayat-

ayat al-Qur’an, sehingga ia tidak pernah tampil pada barisan depan setiap 

memperingati hari-hari bersejarah dalam Islam walaupun sesungguhnya ia 

mempunyai kecerdasan dan daya ingat yang baik.9

Pendidikan selanjutnya yang dilalui Mernissi adalah sekolah lanjutan 

Tingkatan Pertama dalam Sekolah Nasional serta Sekolah Lanjutan Atas pada 

sebuah Sekolah Khusus Wanita sebuah sekolah yang dibiayai oleh pemerintah 

Perancis.10 Pada masa remajanya dia aktif dalam gerakan menentang 

kolonialisme Perancis untuk merebut kemerdekaan Nasional bersama remaja 

lainnya, baik laki-laki maupun perempuan dia pernah turun kejalan untuk 

menyanyikan“Al Hurriyat Jihaduna Hatta Narha” (Kami akan berjuang untuk 

kemerdekaan sampai kami memprolehnya).11

Kemudian ia melanjutkan pengembaraan intelektualnya di Universitas 

Muhammad V di Rabat, dengan mengambil program Sosiologi dan Ilmu Politik 

                                                
8Ibid. h. 95
9Ibid.h. 94
10Ibid. h.212
11 Mernissi,Islam and Democracy,Op.Cit.h 75
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yang diselesaikan pada tahun 1965.12 Kemudian ia melanjutkan pendidikannya 

di Paris, dan sempat bekerja sebagai wartawan, pada tahun 1973. Dia 

meyelesaikan program doktornya dalam bidang sosiologi dari Universitas 

Brandeis. Dengan desertasi yang berjudul: Sexe Idiologie et Islam, Dia kembali 

ke Maroko tahun 1974-1981, dan mengajar padaDepartemen Sosiologi di 

Universitas Muhammad V, sekaligus dosen TheInstitute of Scientific Research, 

pada universitas yang sama. Dia tercatat  sebagai peserta tetap dalam konferensi-

konferensi dan seminar-seminar internasional, juga menjadi Profesor tamu 

(dosen terbang) pada universitas California di Berkeley dan Universitas Harvard. 

Selain itu, ia juga bertindak sebagai konsultan di United Nation Agencies, dan 

terlibat secara aktif dalam gerakan perempuan, serta sebagai anggota Pan Arab 

Woman Solidarity Association.13

Dia adalah seorang tokoh masyarakat yang diakui di dalam masyarakatnya dan karya-

karyanya telah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa, seperti bahasa 

Inggris, Jerman, Belanda, dan Jepang.

3. Karya – karta Fatima Mernissi 

Karya-karya Fatimah Marnissi sarat dengan pengalaman 

individualnya.Setidaknya pengalaman individualnya itulah yang memacunya 

untuk melakukan riset historis tentang sesuatu yang dia rasa mengganggu paham 

keagamaannya.

                                                
12 Mernissi,Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan, Op.Cit. h 4
13Lihat biografinya dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, Equal Before Allah, terj. Tim 

LSPPA,Yogyakarta: LSPPA, 2000.
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Adapun hasil karya Fatima Mernissi adalah:

1. Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society 

(Revised Edition), 1987, Indiana University Press,Edisi Bahasa Inggeris. 

Membahas tentang seks dan wanita. Buku ini merupakan hasil penelitiannya 

terhadap perempuan Maroko tentang batas-batas seksual perempuan. 

2. Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry, diterjemahkan ke 

dalam Bahasa Indonesia oleh Yaziar Radianti, Pustaka Bandung, 1994. 

Membahas tentang kedudukan wanita dalam islam . Pelacakan Mernissi 

terhadap nas-nas suci al-Qur’an dan Hadis didasari pada pengalaman 

individualnya sehari-hari ketika berhubungan dengan masyarakat. Seperti 

Hadis-Hadis yang ia anggap Misoginis. 

3. Islam and Democracy: Fear of Modern World, diterjemahkan dari Bahasa 

Perancis oleh Mary Jo Lakeland, 1992.Membahas tentang wanita dan 

demokrasi.

4. The Forgotten Queens of Islam, diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh 

Rahmani Astuti dan Enna Hadi, Mizan –Bandung, 1994. Membahas tentang

kepemimpinan wanita.

5. “Women in Moslem Paradise”, ddalam Equal Before Allah,diterjemahkan 

ke dalam Bahasa Indonesia oleh Team Lembaga Studi dan Pengembangan 

Perempuan dan Anak (LSPPA), LSPPA Yayasan Prakarsa Yogyakarta, 

1995. Membahas tentang wanita/ bidadari dan syurga.

6. “Women in Muslim History: Traditional Perspectives and New Strategis” 

dalam Equal Before Allah, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh 

Team LSPPA, LSPPA Yayasan Prakarsa Yogyakarta, 1995. Membahas 

tentang wanita dan politik.

7. “Can We Women Head A Muslim State”? dalamEqual Before Allah, 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Team LSPPA, LSPPA 

Yayasan Prakarsa Yogyakarta, 1995.
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8. “The Fundamentalist Obsession With Women: A Current Articulation of 

Class Conflict in Modern Muslim Societies”dalam Equal Before Allah, 

diterjemahkan ke dalam BahasaIndonesia oleh Team LSPPA, LSPPA 

Yayasan Prakarsa Yogyakarta, 1995. Membahas seputar wanita dan politik.

9. Rebellions Women and Islamic Memory, London dan New Jersey : Zed 

Books 1996. 

4. Pemkiran Fatima Mernissi  Tentang Gender dalam Islam 

a. Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Gender dalam persfektip 

Pendidikan dalam Islam 

Fatima Mernissi merupakan salah satu dari sekian banyak feminis 

muslim yang berusaha melakukan pemurnian pemahaman, melalui pola 

kritis dan analisis historis terhadap konsep-konsep agama khususnya 

mengenai masalah seputar hubungan antara laki laki dan perempuan dalam

masyarakat Islam.

Berdasarkan tulisannya fatima mernissi bukan orang yang secara khusus 

memilih disiplin ilmu-ilmu keislaman sebagai propesinya. Dia adalah 

seorang professor dalam sosilogi. Pertemuannya dengan Islam lebih bersifat 

personal dan tradisional, yang mana pendapatnya mengenai 

pendiskriminasian terhadap wanita dia alami sendiri sejak kecil karena 

Fatima Mernissi dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang sangat 

ketat dalam memegang tradisi pemisahan laki-laki dan perempuan. Hal ini 

tidak mengurangi kreadibilitas sebagai seorang pemikir Islam. Justru dalam 

banyak hal menguntungkan
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Pertama, pengetahuan dan pengalamanya sebagai ilmuan sosial, 

terutama sosiologi, sangat membantu dalam analisisnya terhadap  masalah-

masalah keagamaan 

Kedua, sebagai orang yang awam terhadap Ilmu-ilmu Islam klasik, 

Fatima bisa mengkajinya secara objektif tanpa dibebani pandangan-

pandangan apriori dan terjebak kedalam anggapan “sakralitas” terhadap 

wacana-wacana keagamaan, dia membaca kitab-kitab hadis dan tafsir yang 

memiliki otoritas tinggi dikalangan Islam Sunni, seperti kitab Sahih Bukhari, 

Muslim, Nasai serta Sunan lainnya untuk hadis. Sedangkan untuk syarahnya 

dia membaca Fathul Baari nya Al-Asqalani, dan pengetahuannya untuk  

hayatus Shahabah dia membuka  Tafsir Ath-Thobari sekaligus dengan 

Tarikh Ath-Thobari yang merupakan suplemen untuk tafsirannya. Dia juga 

mengkaji masalah-masalah asbaabun Nuzul  dari Suyuti. Disamping itu ia 

juga membaca wacana Klasik Islam lainnya, terutama Ihyal nya Al-Ghazali. 

Disamping ia membaca kitab- kitab Turast tesebut ia banyak berkonsultasi 

dengan seorang yang yang memiliki otoritas dalam ilmu-ilmu keislaman 

tersebut. 14

Ajaran Islam sebagaimana Harun Nasution menyatakan terdiri atas dua 

kategori yakni ajaran Islam yang bersifat absolut dan ajaran bukan dasar 

yang bersifat nisbi.15Yang dimaksud dengan ajaran Islam yang bersifat 

                                                
14Ibid. h. viii
15 Harun Nasution, Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran,(Bandung: Mizan, 1998.),h.122
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absolut adalah ajaran yang dari waktu ke waktu tanpa mengalami perubahan, 

mutlak benar, kekal dan tetap, serta bersifat absolut terdapat di dalam 

Alquran dan Hadis mutawatir,seperti ajaran yang berkenaan dengan prinsip 

akidah dan ibadah. Sedangkan ajaran yang bukan dasar, yaitu ajaran yang 

dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan 

tempat serta bersifat nisbi, merupakan hasil ijtihad para Ulama 

terhadap ajaran dasar yang dapat ditemukan di dalam buku-buku Tafsir, 

Hadis, Fikih, Tauhid, Tasawuf, dan lain-lain.

Sementara itu Fatima Mernissi membedakan ajaran Islam yang terdiri 

atas Islam Risalat, yaitu apa yang tercatat di dalam Alquran dan Islam 

Politis, yakni Islam sebagai praktek kekuasaan pada tindakan-tindakan 

manusia yang digerakkan oleh nafsu dan didorong kepentingan 

pribadi.16 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang satu dalam Islam 

hanyalah Islam sebagai ajaran atau risalah, sedangkan Islam sebagai budaya 

atau politis senantiasa mengalami perkembangan, sejalan dengan 

perkembangan situasi dan kondisi budaya setempat. Salah satu pemahaman 

ajaran Islam yang merupakan hasil Ijtihad Ulama dan mengalami perubahan 

adalah hukum yang berkaitan dengan fungsi dan kedudukan wanita. 

Fatima Mernissi memulai kajiannya tentang wanita dengan menyatakan 

bahwa pada tingkatan spiritual dan intelektual wanita adalah sama dengan 

                                                
16Fatima Mernissi, The Forgotten Queens of Islam Terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi, 

Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan, (Bandung: Mizan,1994, ) h.13. 
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laki-laki perbedaan satu–satunya adalah perbedaan biologis,17 Mernissi 

menyebutkan bahwa dimata Allah wanita dan pria adalah sama. Allah SWT 

sebenarnya telah jelas tegas dalam Surat Al-Ahzab ayat 35, 

                         

                       

                    

              

Artinta: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan 
perempuan yang mukmin[1218], laki-laki dan perempuan yang 
tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-
laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang 
khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan 
perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang 
memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak 
menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka 
ampunan dan pahala yang besar.

Banyak ayat al-Qur’an lain yang telah menunjukan bahwa wanita dan 
pria adalah sama-sama semartabat sebagai manusia terutama secara spiritual 
dalam surat An-Nahl ayat 97.

                 

       

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan 
Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan 
Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan 
pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Begitupula, banyak Hadis yang menunjukkan kesamaan harkat wanita dan pria.

                                                
17Fatimah Mernissi “Wanita dalam Islam” pent Yaziar Radianti,Bandung: Pustaka 1994.h. vii
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Dalam hal memandang kesetraan antara laki-laki dan perempuan Fatima 

Mernissi sejalan dengan kesetraan yang di bawa oleh pendidikan Islam bahwa 

laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama yang 

membedakan mereka adalah ketakwaan dimata Allah. 

Fatima juga dalam bukunya Beyond The Veil menyatakan bahwa dengan 

masuknya wanita kedalam pendidikan sebagai fakta yang menghamburkan hak-

hak istimewa kelas dan seks. Mernissi mengungkapkan bahwa salah satu ciri 

khas masyarakat Muslim dalam masalah seksualitas adalah adanya pembatasan 

wilayah yang mencerminkan pembagian kerja yang khas dan konsepsi tentang 

masyarakat dan kekuasaan yang khas. Pembatasan wilayah antar jenis kelamin 

itu membangun tingkatan tugas-tugas  dan pola-pola kewenangan. Karena ruang 

geraknya dibatasi, perempuan dipenuhi secara material oleh laki-laki yang 

memilikinya, sebagai imbalan ketaatan total dan pelayanan seksual serta 

pelayanan reproduktifnya. Keseluruhan sistem diorganisasikan seperti itu 

sehingga umat Islam secara nyata merupakan sebuah masyarakat yang terdiri dari 

para lelaki yang memiliki, antara lain wanita yang jumlahnya mencapai separuh 

populasi. Kaum lelaki muslim selalu memiliki hak istimewa lebih dari wanita 

muslim termasuk hak untuk membunuh wanita-wanita yang menjadi milik 

mereka dan laki-laki memaksakan kepada wanita suatu ruang gerak yang sempit, 

baik secara fisik maupun spritual.

Karena wanita selama berabad-abad dikucilkan dari pengetahuan maka 

dari beberapa dekade yang lalu kewanitaan identik  dengan buta huruf, dengan 
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masuknya wanita ke pendidikan dengan meningkatnya kesempatan belajar bagi 

wanita muda sebagian besar menjadi penyebab menurunnya perkawinan muda 

dan harus diingat pendidikan wanita menggangu titik rujukan identitas seksual 

tradisional dan peranan--peranan seks. Dimana itu menurut Fatima mernissi 

merupakan sebuah permasalahan yang ditimbukkan  bukan karena al-Qur’an dan 

hadis  melainkan karena tradisilah yang merubah keadaan ini, dan wanita 

dipandang lemah untuk itu wanita harus diberikan pendidikan. Begitulah fatima 

mengungkapkan akan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan.18

Islam yang diyakini sebagai agama yang rahmatanlilalamin, yaitu agama 

yang menebarkan rahmat bagi alam semesta. Salah satu bentuk dari rahmat 

tersebut adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan 

yang setara dengan laki-laki. Islam tidak memberikan keutamaan kepada jenis 

kelamin tertentu.

Namun ajaran Islam tentang relasi gender yang demikian ideal itu tidak te

rimplementasikan dengan baik. Praktik masyarakat Islam dalam relasi gender ini

masih sangat distortif  dan bias, hal ini disebabkan karena pemahaman yang 

sangat harfiyah terhadap teks-teks agama.19 Sebagaimana mernissi mengungkap

kan, Meskipun al-Quran merupakan kebenaraan abadi, penafsirannya tak bisa 

dihindari adalah suatu yang relative.20

                                                
18Ibid.h. 103
19Lift Anis Mashamah,2012 Teks- teks keislaman dalam kajian feminism muslim, Jurnal 

Sawwa ,vol 7, No 2. April 
20Of.cit. h.xii
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Pada mulanya  perempuan telah mendapat kedudukan yang sebaik-

baiknya, pada masa berikutnya perempuan memperoleh perlakuan  yang 

tidak pada tempatnya, dan kini hak-hak mereka akan ditempatkan pada 

proporsi yang semestinya.al-Qur’antidak hanya menegaskan bahwa pria dan 

wanita benar-benar setara dalam pandangan Allah, tapi juga mereka 

merupakan anggota-anggota dan “pelindung” antara satu sama lain. Dengan 

kata lain, al-Qur’antidak menciptakan hirarki-hirarki yang menempatkan 

pria di atas wanita sebagai mana dilakukan oleh banyak perumus tradisi 

Nasrani. Al-Qur’an juga tidak menempatkan pria dan wanita dalam suatu 

hubungan yang bermusuhan, mereka diciptakan oleh Allah swt sebagai 

makhluk-makhluk yang setara.21

Meskipun al-Quran menegaskan kesetaraan laki-laki-dan perempuan, 

namun pada kenyataannya masyarakat muslim pada umumnya tidak pernah 

menggap pria dan wanita setara, terutama dalam konteks perkawinan 

(hukum keluarga). Dasar penolakan masyarakat Muslim terhadap gagasan 

kesetaraan pria dan wanita berakar pada rendah dalam asal-usul penciptaan  

( karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok) dan dalam kesalehan 

(karena telah membantu syetan menggoda Adam), diciptakan terutama untuk 

dimanfaatkan oleh kaum pria yang lebih tinggi dari mereka. Superioritas 

laki-laki terhadap wanita yang meresap kedalam tradisi Islam (juga tradisi 

Yahudi dan Nasrani) tidak saja didasarkan pada kepustakaan Hadis, tapi juga 
                                                

21Ibid.h. 
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pada interprestasi-interprestasi para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur’an. 

Akibat dari hasil pemahaman para Ulama, yang oleh umat Islam dianggap 

suatu kebenaran mutlak, maka kaum wanita selalu dipandang inferior, 

direndahkan, dikucilkan dan dibatasi wilayah geraknya menjadi sangat 

sempit. Hal ini, hingga saat ini masih terjadi dan eksis dalam 

masyarakat Muslim, sebagaimana dikemukakan Mernissi dari hasil 

pengamatannya terhadap kedudukan wanita Muslim di Marokko, agaknya 

mewakili apa yang berlaku dalam umat Islam secara umum. Maka dari itu 

perlu adanya peninjaun ulang terhadap nas-nas ayat-ayat suci yang bias 

gender. 

b. Kritik Fatima Mernissi tentang  Wanita dalam Kitab Suci 

Secara universal pemikiran Fatima Mernissi sebenarnya ingin 

menampilkan keberpihakan Islam pada kesetaraan laki-laki dan perempuan. 

Islam secara subtansial tidak melarang perempuan untuk berkarir, berpolitik, 

dan memperoleh pendidikan yang tinggi. Mernissi lebih lanjut ingin 

menunjukan bahwa Islam mengakui hak-hak, status, dan peran wanita dalam 

hampir semua dimensi kehidupan. Dalam berbagai kajian nya mengenai 

kedudukan wanita dalam Islam pemikiran Fatima Mernissi dipengaruhi  oleh 

Qosim Amin, masalah hijab, dan pemikiran Syekh Muhammad Al-Ghazali 

dalam masalah kepemimpinan dan Alemlmoulay Ahmad al-khamlichi.yang 

merupakan guru besarnya dan sekaligus membatunya dalam menyelesaikan 

penelitiannya dimana pemikiran Ahmad Al-khimcilah yang telah 
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memberikan ide untuk mengembangkan penafsiran baru terhadap nash-nash 

suci yang berkenaan dengan wanita diantaranya: 22

1. Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan dalam pemerintahan

Dalam menguraikan pemikiran Mernissi tentang kedudukan 

wanita dalam bidang politik dapat disebutkan bahwa secara umum 

wanita dalam Islam mendapat porsi yang sama dengan kaum laki-laki.

Namun yang menjadi silang pendapat dikalangan para Ulama adalah 

seberapa besar porsi yang dapat diperankan oleh kaum wanita dalam 

politik tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah apakah dapat wanita 

memimpin sebuah Negara Muslim?. Untuk menjawab pertanyaan 

tersebut dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya, perlu 

dijelaskan bahwa perdebatan sekitar pemimpin wanita sudah setua 

Islam itu sendiri, sebagian mengatakan “ya” dan sebagian menyatakan 

“tidak”, karena ada hadis yang melarang wanita untuk menduduki 

jabatan tersebut.23 Hadis yang disebut-sebut sebagai dalil yang 

mengucilkan kaum wanita dari politik, adalah: 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Auf dari Hasan dari Abu 
Bakrah berkata: Allah telah memberi manfaat kepada ku 
dengan kalimat pada hari perang (Jamal, ketika 
menyampaikan kepada  Rosulullah SAW. Bahwa putri Kisrah 
telah memerintah (memimpin) kerajaan Persia, Rosulullah 
bersabda: Tidak akan sukses kaum (masyarakat) yang 

                                                
22Ibid. h 103.
23 Fatima Merniisi, Wanita didalam Islam, Bandung: Pustaka Pelajar,1994. h.1
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menyerahkan (untuk memimpin) urusan mereka kepada 
perempuan” (H.R. Bukhari, Turmudzi, An-nasai)24

Hadis ini menurut Fatima Mernissi merupakan adanya ketidakadilan gender 

yang di legitimasi melalui kontruksi budaya dan agama. 

Menurut Fatima Mernissi di ucapkan oleh abu bakrah, pada saat terjadi 

peperangan antara Ali dengan Aisyah. Pada saat itu keadaan Aisyah sangat 

kritis secara politik ia kalah, Aisyah mengambil alih kota Basrah, dan setiap 

orang yang memilih untuk tidak bergabung dengan pasukan Ali harus 

memberikan dalih. Sebelum peperangan itu terjadi, Aisyah banyak 

mengerim surat kepada pemuka-pemuka kaum muslim, untuk menjelaskan 

kepada mereka alasan yang mendorongnya melakukan pemberontakaan 

terhadap Ali, dan mintak dukungan dari mereka. Akan tetapi banyak dari 

mereka yang menahan diri terlibat dalam insiden peperangan saudara 

termasuk Abu Bakrah.25

Menghadapi kejadian tersebut, opini publik terbagi menjadi dua: apakah 

ia harus mematuhi khalifah yang tidak adil (karena tidak pernah menghukum 

pembunuh Utsman), atau memberontak melawannya dan mendukung Aisyah 

meskipun hal itu dapat memicu terjadinya perang saudara?. Abu Bakrah 

mengingat hadis diatas, hanya sebagai pembuktian dalam saat-saat yang 

kritis, apabila konteks sebuah hadis telah jelas, maka evaluasi secara kritis 

                                                

25
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terhadap hadis tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan metodologis 

yang diterapkan oleh para  fuqoha sebagai dasar-dasar verifikasi.26

Menurut Imam Malik tidaklah memadai bahwa seorang pernah hidup 

bersama Rosulluah untuk menjadi sumber hadis, tetapi juga diperlukan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu, bahkan sampai yang memunkinkan 

kita menyatakan: “orang-orang yang pelupa haruslah diabaikan”. Kelemahan 

ingatan dan kapasitas intelektual bukan Cuma satu-satunya kriteria untuk 

mengevalusi perawi hadis, kriteria yang terpenting justru adalah moral.

Jika kaidah tersebut diterapkan kepada Abu Bakrah dengan segera dapat 

disingkirkan, karena salah satu biografinya menyebutkan bahwa ia pernah ia 

pernah dihukum dan dicambuk oleh Khalifah Umar Bin Khatab karena 

memberi kesaksian palsu. Melihat Prinsip-prinsip Imam Malik dalam Fiqih 

maka kedudukan Abu Bakrah sebagai sumber Hadis diatas harus ditolak 

oleh setiap muslim pengikut maliki yang baik dan berpengetahuan.27

Selain itu juga sifat para Fuqoha pada abad-abad pertama teradap hadis 

ini, meskipun imam bukhari mengagap sahih ternyata banyak di debatkan 

oleh  kaum fuqaha mereka tidak sepakat terhadap pemakaian hadis tersebut 

berkenaan dengan masalah perempuan dan politik. Karena tidak diragukan 

lagi banyak yang menggunakan hadis ini sebagai argumen untuk menggusur 

kaum perempuan dari proses pengambilan keputusan..

                                                
26Fatima Mernissi , Wanita di Dalam Islam ,Bandung:PUSTAKA, 1994.,64
27Ibid.,h 75
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2. Hadis Tentang Anjing Keledai dan Wanita dapat membatalkan Shalat 

jika melintas di depannya 

Hadis tersebut dikatakan Fatima Mernissi ada pada kitab Sahih 

Bukhari vol.1,h.99. akan tetapi setelah dikaji ulang ternyata hanya 

merupakan potongan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang 

berbunyi

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru Bin Hafis berkata: 
Telah menciptakan kepada kami bapak saya berkata :telah 
menceritakan kepada kami al-A’mas berkata: Telah 
menceritakan kepada kami Ibrohim dari Aswad dari Aisyah 
(). Telah berkata al-Ams an telah menceritakan kepada ku 
Muslim dari Masruq dari Aisyah: Diceritakaan dengannya 
bahwa sesuatu yang membatalkan shalat adalah anjing, 
keledai, dan perempuan. Maka Aisyah berkata apakah kamu 
menyamakan kami dengan keledai dan anjing, demi Allah 
aku telah melihat Rasullah shalat, sementara aku berbaring 
diranjang didepannya , antara dia dengan kiblat , maka 
munculah keinginan ku (hajat) maka saya benci untuk duduk 
sebab dapat menyakiti nabi Saw. Kemudian maka saya 
keluar dari sisi kedua kakinya (H.R. Bukhari). 

Menurut Fatima Mernissi, Abu Huraira adalah satu-satunya yang 

meriwayatkan hadis di atas. Dalam membahas hadis ini, Fatima Mernissi 

lebih menekankan pada pengertian kiblat, menurutnya kiblat adalah 

suatuarah yang menuju kerarah ka'bah, tempat suci yang diambil alih oleh 

Islam pada tahun 8 H (630 M.), sebelumnya sebagai pusat pemujaan berhala 

oleh orang-orang kafir quraisy. Kiblat disini memberikan sasaran spiritual 

maupun sasaran pragmatis (disiplin), yang dapat menghubungkan seseorang 

kepada pencipta semesta alam, ka'bah sebagai arah kiblat tidak selalu 
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menjadi arah kiblat umat Islam, karena selama 16 bulan di Madinah, 

Rasulullah bersama umatnya melakukan shalat dengan kiblat Yerussalem, 

walaupun kemudian kembali ke kiblat ka'bah Apa gerangan dibalik 

perubahan arah kiblat itu ?, menurut Fatima mernissi ternyata ada 

kecemerlangan Islam sebagai ekspresi nasionalisme Arab yang paling 

cerdas. 

Nabi memilih Yerussalem ketika beliau hijrah dari Makkah ke madinah, 

untuk menghindari pertentangan dengan mereka (Kristen-Yahudi) di 

Madinah, yang mengkultuskan Yerussalem sebagai kiblat suci. Dengan 

demikian diharapkan dapat mereka dapat menerima kedatangan rasulullah 

besreta kaum muslimin, meskipun demikian Rasulullah tetap berdo'a kepada 

Allah agar kiblatnya kembali ke ka'bah, tempat suci dan juga telah menjadi 

kiblat Nabi Ibrahim dan Nabi Isma'il. Berdasarkan hal tersebut di atas, 

sangat kontradktif dengan kesucian kiblatdan hakikat perempuan.bahkan 

juga menyamakan perempuan dengan anjing dan keledai dalam merusak 

hubungan seseorang.28

                                                
28Ibid.,h  82.



BAB IV

PEMBAHASAAN

A. Analisis Pemikiran Fatima Mernissi tentang Gender Dalam Ferspektif 

Pendidikan Islam 

1. Analisis pemikiran Fatima Mernissi tentang Wanita dalam Islam 

Fatima Mernissi adalah seorang feminis dari Maroko yang konsen terhadap 

persoalan perempuan. Berbasis pada kegelisahannya terhadap realitas sosial 

perempuan dalam Islam yang banyak mengalami subordinasi dan diskriminasi 

ditengah kuatnya budaya patriarkhi di dalam masyarakat Islam. Islam 

menurutnya, sangat apresiatif dengan eksistensi perempuan yang dianggap 

memiliki posisi yang setara baik dalam bidang agama maupun sosial berbasis 

pada nilai manusia universal yang banyak di temukan dalam teks-teks agama.1

Dalam halini perempuan tampak belum mendapatkan posisi yang diidolakan 

oleh syariat Islam. Hal itu ternyata masih banyak ketimpangan dan 

penyimpangan dalam memahami kedudukan perempuan, perempuan dianggap 

kaum yang lemah, selamanya terikat dengan laki-laki yang jika perempuan telah 

menikah maka kekuasaannya berpindah kepada suami. Ironisnya, pemahaman 

tersebut merasa ada landasan dari teks-teks keagamaan, seperti dalam kitab-kitab 

fiqih, dengan terang dan jelas disebutkan bahwa suami diperbolehkan memukul 

istrinya apabila menolak untuk digauli, keluar rumah tanpa izinya juga suami 

                                                
1Elya Munfarida, Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernissi,Dalam Jurnal  Maghza, Vol 1,  

NO 02, Desember 2016. 
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boleh memukulnya.2 Hal ini diperkuat juga dengan hadis nabi yang artinya: 

“malaikat akan melaknat seorang istri yang menolak untuk digauli suaminya, 

sampai pagi.”3

Dan sekarang, dengan pengamatan sepintas saja perempuan selalu menjadi 

manusia kedua, jika kita berpikir perempuan Islam, maka yang terbayang adalah 

segala jenis inferioritas. Wanita tidak boleh memimpin, membantah ajakan 

suami, pergi sendirian, bersuara keras, dan harus mendidik anak, taat kepada 

suami atau tinggal dirumah. Semua ini adalah larangan sekaligus keharusan yang 

harus dijalankan perempuan Islam. Apa sebab laki-laki lebih dominan dalam 

peran publik?, sementara perempuan lebih banyak memainkan peran domestik 

dirumah tangga. Apakah karena sudah merupakan fitrah masing-masing?, atau 

karena beranggapan dari asumsi teologis bahwa perempuan diciptakaan lebih 

rendah dari laki-laki sehingga sepantasnyalah laki-laki mendominasi kehidupan 

mereka.

Asghar Ali Einggeiner, pemikir dan teologi muslim dari India yang serius 

menekuni kajian tentang perempuan itu menyatakaan sebagai berikut :

“Secara historis, telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat di 
sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat matriarkhal yang jumlahnya 
tidak seberapa. Dari sini munculah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki 
dan perempuan, perempuan hanya dibatasi di rumah dan di dapur, dia 
dianggap tidak mampu mengambil keputusan di luar wilayahnya.4

                                                
2Anisatun Muth’iah, Analisis Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hadis-Hadis 

Misoginis,dalam Jurnal DIYA AL-AFKA, VOL 2,NO 01 Juni 2014. 
3Anisatul Mut’iah Ibid. h 72
4Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam,Terj. Farid Wajidi dan Cici Farikha 

Assegaf,(Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta: 1994, )h.55
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Menanggapi hal itu Fatima Mernissi beranggapan bahwa keterbelakangan 

perempuan Islam merupakan penyelewengan sejarah yang dilakukan penguasa 

Islam sepeninggalan Rosulluah. Sejarah justru menunjukan bahwa yang muncul

kemudian adalah kembalinya nilai-nilai pra Islam. Ironisnya praktek ini sedikit 

banyak juga disahkan ajaran Islam yang kembangkan oleh orang Islam sendiri, 

akibatnya mempertanyakan kedudukan perempuan dalam Islam sering ditanggapi 

tidak hanya ancaman budaya barat tetapi ancaman terhadap Islam itu sendiri. 

Fatima Mernissi adalah tokoh pemikir muslim yang sangat radikal dan keras, 

terutama dalam membahas teks-teks keagaamaan yang berkaitan dengan 

perempuan dan kedudukannya.5Selain itu Fatima Mernissi pun menyerukan 

kepada perempuan di dalam tulisannya untuk memasuki dunia pendidikan karena 

itu merupakan salah satu cara melepaskan diri dari belenggu laki-laki yang 

sifatnya mendeskritkan posisi kaum perempuan.

Sebagian besar tradisi agama dunia memberikan peran skunder dan 

subordinat bagi perempuan walaupun dalam sejarah terdapat bukti bahwa 

perempuan ada yang memegang peran kepemimpinan dalam 

komunitasnya, kaum feminis Kristen,Yahudi,dan Islam meneliti kembali ayat 

suci mereka dan samapai kepada kesimpulan bahwa agama menawarkan 

kemunkinan kebebasan dan kemunkinan perbaikan posisi perempuan. Namun 

tradisi dan sejarah telah menumbangkan potensi ini, dan menggunakan agama 

                                                
5Anisatul Mut’iah Loc. Cit. h. 74
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untuk menekan perempuan. Jadi bukan agama yang menjadi sebab munculnya 

masalah, melainkan penafsirannya. 6

Melalui kerangka berpikir diatas Mernissi menguak penyebab tersingkirnya 

perempuan dari dunia publik, karena hadis diatas yang banyak digunakan sebagai 

landasan dasar berpijak untuk menyudutkan perempuan, maka Mernissi mencoba 

menelusuri Hadis misoginis tersebut. Hadis riwayat Abu Bakrah termasuk Hadis 

Sahih, baik jalur sanad maupun matannya, pada umumnya Ulama ahli Hadis 

seperti Abu Hazm dan Syaikh Muhammad al-Ghozali, setelah melalui penelitian 

takhrij sepakat terhadap kesahihan hadis tentang kepemimpinan perempuan 

riwayat Abu Bakhrah baik jalur sanad maupun matannya, demikina juga dalam 

kitab Fath al-Bary banyak disebutkan tentang Hadis tersebut. 7

Dalam aplikasinya hadis ini sering digunakan sebagian orang untuk 

kepentingan pribadinya maupun politik kekuasaannya  ketika menghadapi 

perempuan lawan politik kekuasaannya yang di pandang membahayakan 

kedudukannya. Sebaliknya dikalangan perempuan hadis ini di pandang 

melegitimasi kekuasaan laki-laki di kancah publik. Ada tiga kerangka 

pendekatan yang digunakan Fatima Mernissi dalam menyikapi hadis tersebut, 

yaitu analisis historis, analisis gender dan kritik hadis.

Pada analisis historis, mernissi mengungkapkan contoh-contoh peran serta 

partisipasi perempuan muslimah dalam bidang pemerintahan. Ada yang berperan 

                                                
6Ibid., h. 81
7Ibid., h. 82
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langsung seperti ratu-ratu yang diakui secara umum oleh rakyatnya sebagai 

kepala negara. Diantaranya Rasia Sultan (New Delhi), Syajarat at Dur (kairo) 

Sultah Khatim (Asia Tengah), sedang yang berperan tidak langsung seperti 

mengambil keputusan-keputusan politik, diantaranya Khaiyzuran Istri Khalifah 

al-Mahdi, Pengakuan khalifah al-Harun al-Rasyid tentang kemampuan ibunya 

yang ikut serta pembuat keputusan-keputusan politik termasuk hal-hal yang 

penting.8 Jika menengok lagi sejarah Rosulullah, akan kelihatan bahwa 

perempuan muslimah telah berperan dalam kegiatan politik. Seperti keikutsertaan 

Ummu Aiman dalam perang Uhud, Khaibar dan Hunain.

Dalam bukunya The Veil and the Male Elite, Mernissi mendeskripsikan 

perempuan yang aktif dan memiliki kapasitas intelektual yang tinggi sehingga 

berkiprah diruang publik. Khadijah istri pertama nabi misalnya, memiliki inisiatif 

yang tinggi baik diruang domestik maupun publik. Sehingga sukses dikedua 

ruang tersebut. Beliau tidak hanya menjadi penasehat nabi tapi juga berhasil 

menjadi wiraswasta dibidang perdagangan.9Perempuan yang lain yang populer 

adalah Aisyah, istri nabi yang terkenal kecerdasan dan kiprahnya di panggung 

politik Arab. Sebagai istri nabi ia menjadi rujukan utama terkait dengan hadis 

nabi, sehingga eksistensinya berpengaruh terhadap kntruksi hukum Islam. 

Kecerdasan dan memorinya yang kuat menjadikannya sebagai referensi penting 

                                                
8Fatima Mernissi, Ratu-Ratu Islam yang Telupakan, Terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi, 

Bandung: Mizan 1994. h 84-85
9Fatima Mernissi , Beyon The Veil Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria dan Wanita Dalam 

Masyrakat Muslim Modern,Surabaya: ALFIKRI ,1994., h 72-73
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sekaligus sebagai sumber sahabat untuk melakukan cross-check informasi atau 

hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain. 

Ummu Salamah yang berasal dari keluarga aristokrat qurais, juga terkenal 

akan kecantikan fisik dan intelektualnya dan menjadi sumber refrensi dalam 

persoalan-persoalan yang penting di masyarakat. Ia pernah memprotes 

Rosulullah terkait dengan ayat-ayat al-Quran tampaknya hanya mengakomodir 

kepentingan laki-laki dan tidak ada yang consen tentang persoalan perempuan. 

Protes  Ummu Salamah ini kemudian direspon Allah dengan menurunkan ayat 

surat 33 ayat 35. Protes Ummu Salamah tidak hanya merupakan kegelisahan 

personal melainkan juga komunal, perempuan muslim yang datang kepada istri 

nabi dan komplain terhadap rosulullah terkait dengan tidak adanya ayat yang 

menyinggung atu diarahkan pada masalah perempuan. Kegelisahan komunal ini 

yang kemudian disampaikan Ummu Salamah kepada Nabi.10

Mernissi menggunakan Analisis Gender, untuk melihat budaya patrialkhal 

yang menimbulkan subordinasi perempuan. Karena pada penelitiannya Fatima 

Mernissi tidak menemukan ajaran Islam yang merendahkan perempuan. 

Subordinasi perempuan bukan karena kelemahan biologis perempuan atau karena 

ajaran agama namun lebih banyak dikontruksi sosial tentang peran perempuan 

yang sering menimbulkan ketimpangan.11 Dikalangan umat Islam, pendapat 

sebagian Ulama sering tersingkirnya posisi perempuan dari peran publik, 

                                                
10Fatima Mernissi, Ibid., h.116
11Fatima Mernissi, Setara di Hadapan Allah, Terj Tim LSPPA,Yogyakarta: Yayasan Prakarsa 

LSPPA, 1995, h 218
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termasuk bidang politik. Ulama danImam adalah manusia biasa yang tidak luput 

dari kesalahan, karenanya kemunkinan terjadinya salah interprestasi yang dapat 

memunculkan streotipe peran perempuan yang terbatas pada dinding domestik. 

Maka menurut Fatima Mernissi perlu diadakan analisi secara cermat terhadap 

pendapat para Ulama dan Imam. Untuk itu, dia melontarkan pendapat perlunya 

melacak Hadis yang secara eksplisit mengandung gambaran peran yang tidak 

setara antara laki-laki dan perempuan. 

Pada analisis kritik Hadis, Fatima Mernissi lebih menekankan pada aspek 

asbab-alwurud, yaitu sebab timbulnya hadis tersebut, pada waktu apa? 

Kapan?dan kenapa?. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, Marnissi 

mengambil pendapat Al-Ghazali dalam kitab Al-Sunnah Al-Nabawiyah, dan juga 

mengadakaan penelitian langsung pada kitab Fath al-Bary karanagan al-

Asqalanny, Volume 17.  Hadis tersebut di munculkan oleh Abu Bakrah, ketika 

menolak terlibat dalam perang jamal antara Aisyah dan Ali bin Abi thalib. 

Menurutnya bahwa Nabi Muhammad mengucapkan hadis tersebut pada saat 

terjadi peperangan panjang antara Romawi dan Persia, tahun 628 M, raja Persia 

telah terbunuh yang menimbulkan kekacawaan dan pembunuhan dinegaranya, 

terutama pada saat pengambilan kekuasaan, akhirnya terpilihlah seorang 

perempuan bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kisran bin Barwaiz sebagai 

ratu (Kisrah) Persia.12

                                                
12Ibid., h. 210-211
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Kakek Buwaran adalah Kisrah bin Barwaiz bin Anussyirwan, dia telah 

mendapat surat ajakan memeluk Islam oleh Nabi Muhammad . Kisran menolak 

dan menyobek surat tersebut ketika nabi mendapat laporan tersebut, nabi lalu 

bersabda: Barang siapa yang merobek-robek surat beliau, maka akan dirobek-

robek (diri dan kerajaan)orang itu. Tidak berselang kemudian, kerajaan persia 

dilanda kekacawaan dan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga 

dekat kepala negara pemimpin perempuan.13 Pada waktu itu, dalam masyarakat 

derajat kaum perempuan dibawah derajat kaum laki-laki. Perempuan sama sekali 

tidak dipercaya untuk ikut serta mengurusi kepentingan masyarakat umum, 

terlebih-lebih dalam urusan kenegaraan. Menurutnya hanya laki-laki yang 

dianggap mampu menguus kepentingan masyarakat dan negara. Berdasarkan 

kenyataan di atas, maka kondisi kerajaan Persia dan masyarakat seperti itu, Nabi 

yang memiliki kearifan tinggi mengatakan bahwa bangsa yang menyerahkan 

masalah-masalah (kenegaraan dan masyarakat) mereka kepada perempuan tidak 

akan mencapai kesuksesan. Sebab bagaimana akan sukses, kalau orang yang 

memimpin adalah orang yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang 

dipimpinya.

Lalu bagaimana dengan kondisi Abu Bakrah yang mengucapkan kembali 

hadis tersebut ketika perang Jamal, antara Siti Aisyah yang memimpin langsung 

pasukannya melawan Ali bin Abi Thalib, Aisyah meminta Abu Bakrah yang 

pada waktu itu merupakan salah seorang yang terkemuka di Basrah untuk 
                                                

13Anisatul Mut’iah. Op.cit.,h 84
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bergabung dengan pasukannya melawan Ali bin Abi Tahlib, Aisyah meminta 

Abu Bakrah yang pada saat itu merukan salah seorang yang terkemuka di Basrah 

untuk bergabung dengan pasukannya melawan Ali. Abu Bakrah dalam posisi 

yang serba salah, haruskah kedua orang yang dicintai nabi harus berperang?. 

Seandainya saya harus berpihak , kepada saya harus masuk sementara keduanya 

kekasih Rasulullah. Berdasarkan kenyataan diatas ada bentuk kemaud’hu hadis 

diatas. Hal ini bisa dilihat bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakrah, yang 

mengaku Rosulullah pernah bersabda ketika melihat kejadian di Kerajaan Persia.

Kemudian Abu Bakrah mengingatkan kembali hadis tersebut ketika dia 

dihadapkan pada posisi yang membingungkan, yaitu pada perag Jamal antara Siti 

Aisyah dan Ali, kedua-duanya merupakan kekasih Rosulullah. Jadi ada motif 

tertentu sehingga Abu Bakrah mengulangi hadis itu kembali. Secara ttidak 

langsung Abu Bakrah menolak bergabung dengan Aisyah14. 

Oleh karena itu, Al-Ghozali dalam kitab ”Al-Sunnah al-Nabawiyah” (tradisi 

nabi) mengungkapkan tentang hak-hak perempuan, termasuk memegang hak 

jabatan publik termasuk kepala pemerintah, dengan merujuk pada surat al-Naml 

ayat 23 sebagai landasan argumenya. Dari kisah ratu Balqis yang di kemukakan 

ayat tersebut, terdapat kemampuan perempuan dalam memegang kendali 

pemerintah. Dan ini merupakan model peranan perempuan yang sangat positif di 

bidang pemerintahan15

                                                
14Fatur Rahman, Ikhtisar Musthalahul Hadits, Bandung: Al ma’arif, h. 65-66
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Selain hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan, Fatima 

Mernissi juga menggap Misoginis terahadap hadis yang membahas tentang 

anjing, keledai dan perempuan dapat membatalkan shalat jika melintas di depan 

orang yang sedang shalat. 

Menurut para perawi hadis ini termasuk dalam kategori sahih . Berkaitan 

dengan hadis ini dalam Fath al-Bary, Ibnu Hajar menyebutan berbagai pendapat 

ulama ahli hadis,antara lain: 

1) Ath-Thaway:Hadis-hadis yang menyebutkan bahwa perempuan yang 

menjadi faktor membatalkan shalat, seperti riwayat Abu Dzar. Mansukh 

(terhapus)oleh hadis riwayat Aisyah, tetapi lemah karena keduanya antara 

naskh dan mansukh tidak diketahui tarikhnya secara jelas. 

2) Asy-Syafi’i: mentakwilkan hadis tersebut, dengan mengatakan bahwa hadis 

itu tidak menunjukan arti batalnya shalat, tetapi sekedar mengurangi 

kekhusyuan shalat seseorang.

3) Ahmad :Shalat bisa batal dengan faktor anjing hitam, adapun tentang 

perempuan, hadis ini bertentangan dengan hadis riwayat Aisyah yang 

menyebutkan tidak batalnya  shalat.16

Fatima Mernissi dalam analisinya mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah satu-

satunya yang meriwayatkan hadis tersebut. Dalam bukunya disebutkan: Satu-satunya 

sudut pandang mengenai soal perempuan sebagai shalat ini hanyalah riwayat Abu 

Hurairah, Ibnu Marzuq meriwayatkan ketika seseorang bertanya kepada Aisyah tentang 

                                                
16Hidayat Nur Wahid “Kajian atas kajian Dr. Fatima Mernissi  Tentang Hadis 

Misoginis,Dalam buku, Membincang Feminisme Diskursus Gender Persfektif Islam,Surabaya: Risalah 
Gusti cet 2 2000.,h 16. 
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hadis yang menyebutkan bahwa tiga penyebab bahwa tiga batalnya shalat adalah anjing, 

keledai dan perempuan. 

Dalam penelitian lebih lanjut tentang hadis ini dalam kitab Fath al-Bary karangan 

Ibn Hajar al-Ashqalani  yang terkenal sebagai kitab Syarah Shahih Bukhari, ternyata 

hadis tersebut banyak yang meriwayatkan, diantaranya Abu Dsr, Ibnu Mughaffal, Al-

Hakam bin Amr dan Ibnu Abbas.17

2. Kritik Atas Pemikiran Fatima Mernissi

Nasr Hamid Abu Zayd mengkritik pemikiran para Feminis Muslim yang 

dianggapnya masih terjebak dalam krisis penafsiran dan konter penafsiran. Krisis ini 

muncul karena cara atau strategi yang digunakan oleh penentang dan pendukung 

kesetraan gender dalam pembangunan dan melegitimasi masing-masing pandangannya 

pada dasarnya sama, yakni dengan menjelaskan bagian-bagian dari teks tersebut 

kemudian dianggap sebagai asal yang paling benar dan orisinal, yang pada gilirannya 

cenderung diinterpretasikan secara sepihak sesuai dengan kepentingan dan posisi 

idiologis mereka sekaligus mengelimasi makna yang tidak diinginkan karena 

bertentangan dengan kepentingan idiologisnya. Model pembacaan elektik ini disebabkan 

karena ketidakmampuan untuk menentang paradigma pembacaan teks yang ada, yang 

tidak mempertimbangkan konteks historis, aspek dialogis dan komunikatif teks dengan 

konteksnya, serta dimensi deskriptifnya.

Dalam salah satu bagian bukunya,”Rifat Hasan and others:Feminist Hermenutics”, 

menyatakan bahwa penafsiran-penafsiran para feminis Islam tidak memberikan 

pemikiran baru karena, mengutif pendafatnya Margot Badran, selalu mengikuti langkah 

                                                
17Ibid., h. 18
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berikut Pertama, Mereview ayat-ayat yang dikutif laki-laki untuk menegaskan 

ketidaksejajaran antara laki-laki dan perempuan.Kedua, mengutif ayat yang secara jelas 

menyatakan kesejajaran  Ketiga, mendekontruksi ayat-ayat yang consen pada 

ketidaksamaan laki-laki dan perempuan.18 Untuk mencari legitimasi kesetraan seksual 

dalam Islam, Mernissi cendrung hanya menafsirkan ayat-ayat yang mendukung ide 

tentang kesetaraan manusia. Sementara ayat ayat lain yang tidak mendukung ayat 

tersebut ditafsirkan secara mendalam dengan menelusuri asbab an –nuzul baik mikro ( 

sebab khusus yang melatar belakangi turunya ayat) maupun makro (kondisi obyektif 

sosial budaya masyarakat Arab). 

Selain itu untuk mengkounter ayat-ayat yang subordinatif terhadap perempuan, ia 

hanya mencari hadis atau tradisi Nabi yang memiliki makna yang berbeda dengan ayat 

itu atau memiliki spirit yang berbeda dengan ayat tersebut seperti dalam kasus nusyuz. 

Mekanisme ini menunjukan adanya politisasi teks religius untuk meligitimasi 

kepentingan tertentu dengan menafsirkan ayat atau teks secara parsial dan tidak 

koperhensif. Perlakuan seperti ini justru akan memudahkan pihak lain yang pro 

subordinasi perempuan untuk mengkounter pandangan Marnissi dengan mengambil 

teks-teks agama sesuai dengan kepentingannya juga. 

Hal ini menurut Hamid Abu Zayd dianggap sebagai bentuk ideologisasipenafsiran, 

karena menafsirkan teks tidak obyektif menggunakan mekanisme teks itu sendiri baik 

secara internal maupun eksternal, justru memaksakan kepentingan atau pandangan 

tertentu untuk dicari pembenaraannya dari teks. 

                                                
18Elya Munfarida,Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernissi, dalam Jurnal  Maghza VOL 1, 

NO 02, Desember 2016. 
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Dalam konteks ini, Abu Zayd menawarkan penafsiran bahwa ayat-ayat yang 

berbicara kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan baik yang 

bersifat profan maupun religius, menunjukan apa yang ingin diperjuangkan oleh tekas. 

Sementara teks-teks agama yang memberikan pembedaan antara laki-laki dan 

perempuan dengan menempatkan perempuan diposisi yang lebih rendah, harus dipahami 

secara kontekstual dengan melihat beckgroun kultural masyarakat Arab saat itu. Dengan 

menggunakan tesis abu Zayd bahwa sebuah teks merupakan produk historis dan kultural  

dimana teks tersebut hadir maka teks merupakan representasi pemikiran atau 

kebudayaan dari masyarakat yang melahirkan teks tersebut. 

Dengan demikian teks tidak hadir dalam ruang hampa sejarah dan bersifat otonom. 

Sebuah teks dapat bermakna secara eksistensial dalam sebuah masyarakat jika ia 

memiliki basis kultural komunitas masyarakatyang melingkupinya. Dalam konteks ini , 

budaya berperan sebagai produsen teks, sehingga realitas-realitas yang tergambar 

didalam teks, sebagian mencerminkan realitas sosial budaya dari masyarakat yang 

membentuknya. Sebaliknya, teks juga memiliki peran sebagai produsen budaya. Artinya 

teks memiliki efektivitas untuk mempengaruhi dan mengubah budaya yang kemudian 

direkontruksikan dalam bentuknya yang baru, hubungan antara teks dan budaya dalam 

kedua sisinya tersebut diatas bersifat dialektis dan kompleks, tidak bersifat linear dan 

pasif.

Dengan teori ini, maka teks-teks agama yang mensubordinasi perempuan 

merupakan representasi keduduan perempuan pada masyarakat Arab Jahiliyah. Hal ini 

berarti, konsepsi itu bersifat lokal dan kontemporer, karena kondisi perempuan saat ini 

jauh berbeda dengan kondisi perempuan yang tampil pada teks-teks tersebut. Oleh 
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karenanya, Qurais Shihab menyatakan bahwa para ulama dahulu akan memberikan 

penafsiran yang berbeda, ketika mereka hidup pada situasi sekarang dimana perempuan 

dapat mengakses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Relevansi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Gender dengan 

pendidikan Islam 

Dalam rangka melihat konsep gender dalam pendidikan Islam lebih jauh lagi, 

perlu untuk meenganalisa kembali beberapa unsur nilai keadilan gender dalam 

Islam, sehingga dapat menemukan sebuah relevansi antara konsep gender atas 

pemikiran Fatima mernissi dalam pendidikan Islam.Menurut Mansour Fakih 

dalam bukunya analisis gender dan transformasi sosial beliau dengan tegas 

menyatakan bahwa, keadilan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

menyelesaikan segala bentuk persoalan diskriminasi mengenai hubungan antara 

laki-laki maupun perempuan, baik disektor publik maupun domestik.19 Keadilan 

yang diinginkan kaum feminis adalah sebuah kebebasan yang yang tidak dibatasi 

oleh ruang dan waktu dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam 

mengenyam pendidikan. Fatima Mernissi dengan pendekatan sosiologinya, selalu 

memberikan kritik dan kontruksi pemahaman terhadap segala bentuk 

ketidakadilan gender baik secara teks maupun kontekstual, yang dipahami keliru 

oleh sebagian orang.  Hubungan dalam pendidikan Islam adalah bagaimana 

memberikan pemahaman yang propesional untuk memahami kedudukan 

                                                
19 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial,Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar,1997.,h. 24
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perempuan di dalam Islam, hubungannya dengan pendidikan Islam adalah 

bagaimana semangat kerja keras dan pemikiran Fatima Mernissi tentang keadilan 

gender dapat menjadi bahan pertimbangan analisa atau solusi untuk masa depan. 

Sebagaimana telah dipaparkan di bab II, Pendidikan sebagai media 

transformasi memiliki peran menumbuh kembangkan nilai-nilai insaniah dan 

ilahiyah pada subyek didik dan satuan sosial masyarakat.20Tentunya pendidikan 

yang dimaksud adalah pendidikan Islam. Pendidikan yang mencoba memberikan 

ruang kepada dogma agama untuk menyelesaikan problematika zaman. Selain itu 

hipotesa yang diberikan Fiere pendidikan dianggap sebagai proses 

memanusiakan manusia kembali atau proses humanisasi, hal ini berawal dari 

analisa bahwa adanya ketimpangan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, 

dan budaya yang terwujud, baik dalam bentuk relasi kelas, relasi gender atau 

relasi yang tidak adil lainnya, membuat masyarakat mengalami “dehumanisas”. 

Sistem yang tidak adil pasti bersifat menindas apalagi ketika sistem tersebut di 

tunggangi kepentingan–kepentingan politik tertentu, penguasa pasti 

melanggengkan sistem yang tidak adil tersebut.21 Dengan asumsi tadi, tidak salah 

apabila menempatkan pendidikan sebagai lokomotif dalam mengurangi dampak 

diskriminatif dari idiologi patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat kita, 

bahkan dalam setiap bidang, selain itu mengingat bahwa pendidikan adalah ilmu 

                                                
20Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Teori Pendidikan Pelaku Sosial 

Kreatif, Yogyakarta: Rake Sarasih,2000.,h. 17
21Wiliam A. Smith, Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire,Terj Agung 

Prihantoro,Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001.h. 2
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normatif Produktif, maka fungsi pendidikan adalah menumbuhkembngkan 

subject didik ketingkat normatif productif yang lebih baik.22

Dalam hal itu Senada dengan pendapat Fatima Mernissi yang menempatkan 

pendidikan sebagai suatu langkah yang strategis dalam mengangkat harkat dan 

martabat perempuan ia menyatakan pendidikan bagi wanita telah mengganggu 

titik-titik rujukan identitas seksual tradisional dan peranan-peranan seks, dimana 

pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat perkawinan 

usia muda dengan ungkapan dengan meningkatnya kesempatan belajar bagi 

wanita muda sebagian besar menjadi penyebab menurunya perkawinan pada usia 

dini.23 Karena dengan pendidikan tampak memberikan dampak yang luar biasa 

terhadap persepsi wanita tentang diri meraka, peranan refroduksi dan seksualnya 

serta harapan-harapan mobilitas sosialnya, karena wanita-wanita yang telah 

mencapai tingkat pendidikan tinggi semakin nampak dan dominan, karena 

mereka berusaha untuk memasuki bidang-bidang dimana mereka memiliki 

kesempatan yang lebih untuk bersaing pada profesi-profesi liberal dan pegawai 

negri.24 Maka fatima mernissi menegaskan untuk keluar dari belegu laki-laki 

wanita harus diberi pendidikan. 

John Dewey mengatakan, yang di kutip Budi Rajab, sifat transformasi itu 

dimunkinkan karena melalui pengajaran disekolah yang terorganisir orang dapat 

                                                
22Nur Rohman dan Labib Ulinnuha,Relasi Gender dan Pendidikan Islam,Dalam Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol III, No2, Desember ,2014. 
23Fatima Mernissi, Beyon the Veil seks dan kekuasaan Dinamika Pria-Wanita dalam 

Masyarakat Muslim Modern,Surabaya:ALFIKRI., h 44
24Ibid.,h, 51
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mengenal kemampuan dan kekuatan dirinya sendiri di dorong untuk 

mempertanyakaan berbagai asumsi serta terus mencari kebenaraan. Arah 

pendidikan yang dimaksud untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri 

manusia seluas-luasnya dan diharapkan dapat tumbuh menjadi manusia bebas 

dan mampu berpikir kritis dan dapat memberi penilaian sendiri atas berbagai 

situasi yang dihadapi, merefleksikannya, dan kemudian menjadikannya 

landasannya untuk realitas itu sendiri.25

Pendidikan bukan hanya sekedar mendorong manusia menerima dan 

beradaptasi dengan realitas, tapi membuat sejarah itu sendiri. Menurut Athiyah 

dengan adanya suatu rumusan yang jelas, nilai-nilai Islam dapat ditebarkan 

keseluruh penjuru. Islam membawa asas persamaan, kebebasaan, demokrasi, dan 

keadilan tema sentral yang universal. Untuk itu empat dasar utama pendidikan 

Islam adalah persamaan (kemanusiaan), demokrasi, kebebasan, keadilan. Dasar 

utama tersebut dilaksanakan untuk mengembangkan nilai-nilai humanis 

(kemanusiaan).26Persamaan asas dan semangat yang dibawa Islam dan teori

kesetaraan laki-laki dan perempuan kiranya mampu menjadi  media dukung

humanis dan strategis dalam mewujudkan cita-cita Islam dan dalam dakwah

ajarannya. 

Pendidikan Islam merupakan sebuah proses pendekatan untuk membantu 

manusia mencapai kepada tingkat kesempurnaan yaitu manusia yang mencapai 

ketinggian iman dan ilmu, yang ditunjukan dalam amal shaleh, pada hakikatnya 

pendidikan Islam tidak bisa terlepas dari ajaran Islam yang tertuang di dalam al-
                                                

25Nur Rohman. Op.Cit.,h 355
26 Jalaludin Rahmad, Islam Alternatif, Bandung: Mizan,1991.,h 117
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Qur’an dan al-Hadits. Dzakia Dradjat menyatakan hakikat pendidikan mencakup 

kehidupan manusia seutuhnya. Pendidikan Islam yang sesungguhnya adalah 

pendidikan yang tidak hanya memperhatikan aspek aqidah ibadah dan akhlak, 

tetapi lebih luas lagi yaitu semua dimensi manusia yang ditetapkan ajaran 

Islam.27

Sebagaimana Azumardi Azra yang mengutip dari Yusuf Qordhawi 

“pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya akal dan hatinya, 
rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam 
menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan berbagai tingkah lakunya 
(perbuatan jahat dan baik). Sehingga pendidikan Islam adalah proses 
menyiapkan generasi muda untuk mengisis peranan, memindahkan 
pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan Fungsi manusia 
untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.”28

dari berbagai pendapat para ahli pendidikan Islam, diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan Islam memiliki 5 prinsip pokok yaitu 

1. Proses transformasi dan internalisasi, yakni pelaksanaan pendidikan Islam 

harus bertahap, berjenjang dan kontinyu dengan upaya pemindahan, 

penanaman, pengarahan, pengajaran dan pembimbingan yang dilakukan 

secara terencana, sistematis dan terstruktur dengan menggunakan pola dan 

sistem tertentu. 

2. Ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yakni upaya yang diarahkan kepada 

pemberian dan penghayatan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan nilai-

nilai. 

                                                
27Mardliyah ,Isu Gender Dalam Pendidikan Islam,Dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 

25,No 2. Desember 2015.,h. 100
28Azyumardi Azra,”Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam,Jakarta:Logos, 

2006.,h
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3. Anak didik dan pendidik, yakni pendidikan itu diberikan kepada anak didik 

yang mempunyai potensi rohani, dengan potensi ini dimunkinkan dapat 

didik sehingga kelak pada akhirnya akan dapat menjadi mendidik. 

4. Penumbuhan dan pengembngan potensi fitrahnya karena tugas pendidikan 

Islam adalah menumbuhkan, mengembangkan, memelihara dan menjaga 

potensi laten manusia agar ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

tingkat  dan bakatnya sehingga tercipta dan terbentuklah kreativitas dan 

produktifitas anak didik. 

5. Pencapaian keselarasaan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya, 

yakni tujuan akhir dari suatu proses pendidikan Islam adalah terbentuknya 

insan kamil manusia yang dapat menyelaraskan kebutuhan hidup jasmani 

dan rohani, struktur kehidupan di dunia dan akhirat, seimbang pelaksanaan 

fungsi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.29

Dan agama Islam tidak membedakaan satu jenis kelamin dengan jenis 

kelamin lainnya, manusia setara baik kedudukan dimata Allah, bagaimana 

manusia diciptakan serta fungsi dan perannya di dunia sebagai khalifatufilardi.

Islam sebagai rahmatanlilalamin yaitu agama yang menebarkan rahmat bagi 

semesta alam  yang ajarannya di sampaikan oleh Rosullah atas petunjuk al-

Qur’an dan hadis yang kebenarannya tidak diragukan lagi, yang ajarannya tidak 

hanya membahas aspek aqidah  namun disegala aspek kehidupan baik ibadah dan 

juga muamalah. Dari sana kita bisa melihat baik laki-laki maupun perempuan 

memiliki hak dan kedududkan yang sama, yang membedakan mereka adalah 

                                                
29Op Cit.,h 101
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ketaqwaan dimata Allah. Menurut muhammad Arkoun sebenarnya al-Qur’an itu 

memperbaiki status wanita, mengangkat derajat mereka menuju spritualitas 

martabat yang sama sebagaimana laki-laki. Meskipun menurut Armaedi Mahzar 

menyataka al-Qur’an merupakan kebenaran abadi dan penafsirannya tak bisa 

dihindari adalah suatau hal yang relatip.30

Secara khusus praktik marginalisasi ini juga merembet dalam praktek 

pendidikan Islam sebagai contohnya adalah, dalam hal anggapan perlakuan 

hingga tindakan bias gender ini juga dilakukan tafsir yang bias atau setidaknya 

kurang tepat ini berkembang lebih dominan dilingkungan pendidikan Islam, 

terutama pesantren dan madrasah, sehingga praktek pendidikan Islam lebih 

banyak dipengaruhi oleh tafsir yang bias gender. Akibatnya dampak yang 

ditimbulkan dari mengkonsumsi teks-teks (tafsir) yang bias gender didalam relasi 

kehidupan ialah adanya kepercayaan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan 

penyedia utama ekonomi, laki-laki adalah lebih unggul dari pada perempuan 

karena laki-laki adalah pencari nafkah untuk menghidupi keluarga, disamping itu 

isu yang paling menarik perhatian dan memproleh tanggapa yang paling besar 

adalah poligami, aborsi dan kekersaan dalam rumah tangga, dan poligami 

mendapat perhatian khusus karena adanya kampaye terbaru yang disampaikan 

secara agresip oleh gerakan fundamentalis yang menjadikan poligami sebagai isu 

utama untuk  menyuarakan penerapan hukum syariah.

                                                
30Armaidi Mahzar, Satu Pengantar untuk tiga Buku dalam buku Fatima Mernissi, “Wanita di 

Dalam Islam, Bandung: PUSTAKA, 1994.,h xii.
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Ketidakadilan pendidikan gender dalam pendidikan Islam, Faktor-fsktor 

penyebab ketidakadilan gender dalam pendidikan, dapat dikategorikan dalam 3 

aspek, yaitu partisipasi,akses dan kontrol.

Karena itu, untuk mengatasi ketidakadilan gender dalam pendidikan, maka 

perlu kiranya melakukan berbagai macam langkah-langkah, salah satu 

diantaranya adalah31

a. Reinterprestasi ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis yang dinilai mengandung 

ketidakadilan gender, dilakukan secara terus-menerus agar ajaran agama 

tidak dijadikan justifakasi sebagai kambing hitam demi memenuhi 

kepentingan sepihak yang tidak bertanggung jawab.

b. Muatan kurikulum lokal maupun nasional maupun lokal disusun sesuai 

dengan kebutuhan, tipologi daerah dan yang mengandung keadilan gender 

dimulai dari pendidikan taman kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi. 

c. Pemberdayaan kaum perempuan di sektor pendidikan informal seperti 

pemberian fasilitas belajar ditingkat kelurahan sampai kepada tingkat 

kabupaten dan disesuikan dengan kebutuhan daerah. 

d. Pendidikan politik bagi perempuan agar dilakukan secara intensif karena 

masih ada anggapan bahwa politik itu hanya milik laki-laki, dan politik itu 

                                                
31Suryadi, Ace dkk, Kesetraan Gender dalam bidang Pendidikan, Bandung: Genesido,2004.,h 
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adalah kekerasan, padahal sebaliknya politik adalah seni untuk mencapai 

kekuasaan. 32

e. Sosialisasi Undang-undang Anti Kekerasaan dalam rumah tangga lebih 

sering dilakukan agar perempuan mengetahui hak dan kewajiban yang harus 

dilakukan sesuai amanah. 

f. Ajaran Agama yang mengandung ketidakadilan gender perlu diberi 

interprestasi ulang yang bersih dari unsur subyektivitas agar agama tidak 

dijadikan justifikasi ketidakadilan gender dalam pendidikan terutama 

pendidikan Islam. Karena kemunkinan besar pemahaman agama yang sempit 

akan ditunjang oleh kontruksi sosial yang patriaki, sehingga dijadikan 

tameng sebagai ajaran agama. 

g. Ketidakadilan gender dalam sistem dan struktur budaya masyarakat. 

Gerakan kaum perempuan adalah 

Oleh sebab itu untuk memiliki konsepsi yang ideal dan bisa diterima oleh 

masyarakat tentang seperti apa kesetraan itu, ada beberapa yang perlu dilakukan 

diantaranya: 

a. Melakukan penafsiran ulang terhadap al-Qur’an dan al-Hadis. 

b. Menjelaskan akar kesetaraan di dalam Islam. 

c. Menjelaskan dan mensosialisasikan gerakan kesetraan di dalam Islam.

                                                
32Mansoer Fakih,Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,1997.,h 25
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Didalam mencari konsepsi kesetraan laki-laki dan perempuan dalam Islam 

harus berpedoman kepada aturan-aturan yang ada di dalam Islam meninggalkan 

ego pribadi maupun golongan, tidak berdasarkan terhadap nafsu pribadi seperti 

konsepsi kesetraan laki-laki dan perempuan yang diusung oleh barat, dengan 

hanya berdasarkan atas realita semata melihat bahwa laki-laki memproleh hak 

untuk bebas berhubungan dengan dunia luar, mendengarkan berita maupun 

melakukan perjanjian bisnis, sedangkan perempuan tidak mendapatkan hak-hak 

seperti itu.33

Dengan menyimak betapa telah terjadi “tafsir yang melenceng” terhadap

ajaran Islam tentang kesetaraan gender yang ditransformasi secara lestari melalui

praktik pendidikan agama Islam yang berlangsung berabad-abad, maka perlu di

adakan reorientasi, bahkan dekonstruksi terhadap struktur bangunan tafsir materi

pendidikan agama Islam tersebut, dengan mengacu pada ajaran al-Qur’ân dan

praktik teladan Nabi Muhammad SAW. sejak awal perlu diusahakan

terwujudnya

Kedailan gender. Untuk mengarah pada terwujunnya hal tersebut, maka di 

perlukan pertama, memberlakukan keadilan gender dalam pendidikan dan 

menghilangkan pembedaan pada peserta didik. Kedua mengupayakan keadilan di 

kalangan pemimpin. Ketiga meredam sebab-sebab terjadinya kekerasan dan 

diskriminasi melalui materi pengetahuan yang di ajarkan, proses bembelajaran 

                                                
33Nurohmah,Relasi Gender dan Pendidikan Islam,Dalam Jurnal Pendidikan Islam,Vol III, No 

2, Desember 2014.,h353
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yang dilakukan dan menentang segala ide dan pemikiran yang mengandung 

stereotyping. Dari uraian tersebut menunjukan bahwa materi pengajaran, 

kurikulum, memegang peranan penting dalam menciptakan pendidikan yang 

berkeadilan gender.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab terdahulu, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wacana gender bukan merupakan suatu yang asing lagi dalam pendidikan Islam, 

mengingat pendidikan Islam yang berlandaskan pada al-Qur’an dan hadis pada 

hakikatnya membawa prinsip keadilan, persamaan, dan kebebasan, yang mana 

Islam datang bukan untuk menindas kaum yang lemah (perempuan) justru 

sebaliknya Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan itu sendiri. Adanya 

kesenjangan antara teori dan praktek ketidakadilan gender dalam pendidikan 

Islam kesemuanya itu bukanlah watak dari agama tetapi karena tercipta oleh 

sistem idiologi, kultur sosial dan sisitem politik. Dengan mangadopsi pemikiran 

Fatima Mernissi yang menyatakan bahwa “Meskipun agama pada hakekatnya 

merupakan sebuah kebenaran yang nyata namun dalam penafsirannya merupakan 

suatu hal yang relatif, terutama ayat-ayat yang bias gender”. Maka dengan 

meminjam pemikiran Femikiran Fatima Mernissi diharapkan Pendidikan Agama 

Islam terus berupaya melakukan kajian ulang terhadap ayat-ayat yang bias 

gender. Serta meninjau kembali kurikulum, sistem pembelajaran dan  demi 

terciptanya pendidikan yang berkeadilan gender. 
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B. Saran 

1. Pendidikan Islam sebagai transfer of knowlage dan transfer of value 

diharapkan mampu menjadi lokomotif yang aktif dalam menerapkan keadilan 

gender dalam pendidikan, dengan memberikan pendidikan kepada perempuan 

dengan seluas-luasnya serta memberikan kebebasan kepada perempuan untuk 

menentukan jalan hidupnya diharapkan kajian gender tidak hanya sebatas 

teori namun dipraktikan dalam dunia nyata, terutama pendidikan. Agar 

pendiskriminisaian terhadap perempuan berupa subordinasi, marginalisasi 

pembagian kerja dan berbagai bentuk kekerasan yang lainnya dapat 

diminimalisir. 

2. Dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pengetahuan 

yang berkaitan dengan masalah gender dalam pendidikan Islam, 
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