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ABSTRAK 

PERAN PEREMPUAN SEBAGAI PENDIDIK PERSPEKTIF M. QURAISH 

SHIHAB 

Oleh 

Ita Rosita 

 

Pada masa kini perempuan seakan lupa akan perannya dalam rumah tangga, 

ini dipicu adanya karier perempuan diluar rumah. Persaingan antara perempuan 

dalam dunia karier tidak hanya dipicu oleh status pernikahan, tetapi juga tampilan 

fisik perempuan. Perempuan yang lebih cantik dan proposional berat badannya jauh 

lebih banyak mendapatkan kesempatan bekerja dan berkarier daripada yang tidak. 

Pada hakikatnya, pelaksanaan pendidikan anak merupakan amanat besar dari Allah. 

Karenanya, keteledoran dan penyelewengan pendidikan anak dari manhaj yang telah 

ditentukan merupakan pengkhianatan terhadap amanat besar itu. Mengingat besarnya 

tanggung jawab para pelaksana pendidikan, Allah yang Mahasuci akan memberikan 

imbalan yang pantas bagi mereka. 

Sifat perempuan sesuai dengan tugas ibu seperti tahan sabar dengan kelakuan 

anak karena kasih sayang yang telah tertanam dalam jiwanya sesuai dengan sifat 

keibuannya. Perempuan telah diciptakan Allah melahirkan anak. M. Quraish Shihab 

mengungkapkan pemikirannya tidak dapat dimungkiri bahwa mengabaikan 

perempuan berarti mengabaikan setengah dari potensi masyarakat, dan melecehkan 

mereka berarti melecehkan seluruh manusia karena tidak seorang manusia pun 

kecuali Adam dan Hawa as. yang tidak lahir melalui seorang perempuan.  

Secara umum karakteristik pemikiran keislaman Quraish Shihab adalah 

bersifat rasional dan moderat. Sifat rasional pemikirannya diabdikan tidak untuk, 

memaksakan agama mengikuti kehendak realitas kontemporer. Yang menjadi 

rumusan masalah adalah Bagaimana peran perempuan sebagai pendidik perspektif M. 

Quraish  Shihab? Jenis penelitian adalah library research. Sebagai data primer yaitu 

karya M. Quraish Shihab di antaranya: Perempuan, Sedangkan data sekunder, yaitu 

kepustakaan lain yang menunjang data primer. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa M. Quraish Shihab merumuskan peran 

perempuan sebagai pendidik berdasarkan apa yang sudah menjadi sifat dalam diri 

perempuan tersebut, yaitu: sebagai model dan pembentuk karakter anak yang 

memiliki sifat jujur dan menanamkan kejujuran, memiliki sifat lemah lembut dan 

mendidik anak dengan penuh kasih dan sayang, memiliki rasa sabar dalam mendidik 

anak dan menghadapi kelakuan anak-anak, adil dalam memberikan kebutuhan 

terhadap anak-anak, serta memiliki sifat keibuan yang mampu dalam menghadapi 

segala kondisi anak, yang mampu menyayangi anak-anaknya dan mampu mendidik 

anak-anaknya. 
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MOTTO 

 

                            

         

Artinya : “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 

orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan 

kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Q.S. Luqman : 

14)
1
 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Cordoba Spesial For Muslimah 

(Bandung : Cordoba International Indonesia, 2012), h. 413. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan gambaran pokok yang akan menjadi pembahasan dalam 

suatu karya ilmiah, serta akan memberikan arah yang konkrit terhadap apa yang 

telah diujinya. Maka untuk mengindari kesalah pahaman dalam penafsirannya, 

penulis perlu mengemukakan pengertian-pengertian atau istilah yang terkandung 

dalam judul skripsi ini yaitu: Peran Perempuan Sebagai Pendidik Persepktif 

M. Quraish Shihab. 

1. Peran 

Serangkaian perilaku seseorang yang diharapkan pada seseorang 

sesuai dengan posisi sosial yang di berikan baik secara formal maupun 

secara informal.
1
 

2. Perempuan 

Perempuan diartikan sebagai manusia yang mempunyai puki (alat 

kemaluan), dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.
2
 

 

 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, Edisi IV, 2011), h. 235. 
2
Ibid., h. 856. 
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3. Pendidik 

Pendidik berasal dari kata didik yang artinya memelihara dan member 

latihan, ajaran, bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan.
3
 

4. Perspektif 

Perspektif berarti sudut pandang atau Pandangan.
4
 

5. M. Quraish Shihab 

Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 

16 Februari 1944.
5
Ia termasuk ulama dan cendikiawan muslim Indonesia 

yang dikenal ahli dalam bidang tafsir al-Qur'an. Ayah Quraish Shihab, Prof. 

KH Abdrurahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang 

tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik 

yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi 

Selatan.Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya 

membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim 

Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan 

Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang.Ia juga tercatat 

sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 

1965 dan IAIN 1972 – 1977. 

 

                                                             
3
Ibid.,h. 137. 

4
Ibid.,h. 760. 

5
M. Quraish Shihab, Lentera Al-Qur’an : Kisah dan Hikamah Kehidupan, (Bandung : PT 

Mizan Pustaka, 2014), h. 5. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Alasan yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi di atas adalah: 

1. Jika melihat realita saat ini perempuan adalah salah satu perbincangan yang 

sering di dengar. Salah satu peran perempuan yang kini dapat dilihat adalah 

sebagai pendidik, maraknya seorang pendidik dari kalangan perempuan 

sangat terbuka, sehingga nya penulis ingin melihat lebih jauh lagi bagaimana 

peran perempuan sebagai pendidik dalam ruang lingkup keluarga maupun 

umum dan dalam konsep Islam pandangan M. Quraish Shihab yang menjadi 

dasar pokok penjelasan tersebut. 

2. Secara teoritis perempuan atau seorang ibu dari anaknya dan istri dari suami 

nya memerankan peran yang sangat penting dalam keluarga, dimana 

perempuan dapat membantu suami sebagai pendidik utama anak-anaknya, 

yang menurut pandangan Islam ini adalah kodratnya sebagai pendidik 

pertama bagi anak-anaknya. 

3. Penulis juga melihat ruang penelitian Kajian Pustaka masih minim, 

mengingat fenomena penggarapan skripsi mahasiswa khususnya di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang mayoitas 

menggunakan metode kualitatif yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Inilah yang membuat penulis tertarik untuk menempuh penelitian kajian 

pustaka. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Sejarah awal Islam telah memaparkan kenyataan bahwa Islam justru 

mendorong dan mengangkat kemuliaan perempuan yang belum pernah diberikan 

sebelumnya oleh suku bangsa mana pun dan peradaban tua sebelum Islam.Pada 

Saat ini, Islam menjadi salah satu agama yang paling mendapat banyak sorotan 

dalam kaitannya terhadap status dan aturan yang diberikan agama ini terhadap 

kaum perempuan. 

Al-Qur’an sebagai buku petunjuk samawi sendiri secara komprehensif 

dan lugas memaparkan hak asasi perempuan dan laki-laki yang sama, hak itu 

meliputi hak dalam beribadah, keyakinan, pendidikan, potensi spiritual, hak 

sebagai manusia, dan eksistensi menyeluruh pada hampir semua sektor 

kehidupan.
6
 

Sejak awal Islam mencanangkan kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan. Di sisi lain ada yang memaknainya dengan “persamaan” dan 

diindentikan dengan produk pemikiran Barat yang tercermin dalam “kebebasan” 

yang dibelikan dalam gerakan woman liberation.
7
Hal ini yang tidak sejalan 

dengan pemahaman Islam karena cenderung kepada menyebabkan kebebasan 

yang berlebihan di beberapa aspek. Anak-anak muda perlu diantisipasi dengan 

                                                             
6
Syarif Hidayatullah, Teologi Feminisme Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 11-

12. 
7
Sri Suhandjati Sukri, dkk, Bias jender dalam Pemahaman Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 

2002), h. Sekapur sirih Editor. 
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pendidikan yang memadai supaya dapat memahami dan menjalankan prinsip 

keperempuan sebagaimana yang Islam ajarkan .. 

Agama Islam tidak hanya harus dipeluk dan diikuti oleh kaum laki-laki 

saja, tetapi kaum wanita pun harus memeluk dan mengikutinya.Al-Qur’an 

dengan tegas menyatakan adanya Muslimin dan Muslimat, adanya Mukminin 

dan Mukminat. Oleh sebab itu sudah barang tentu kaum Muslimat dan Mukminat 

wajib juga mempelajari dan atau menuntut, ilmu-ilmu pengetahuan yang 

berkenaan dengan kewajibannya selaku wanita, terutama pengetahuan-

pengetahuan yang berkenaan dengan agama yang dipeluknya.
8
 

Pandangan masyarakat yang merendahkan derajat perempuan dan 

mengantar kepada perbedaan status atau kedudukan antara lelaki perlu merasa 

rendah atau dianggap rendah statusnya oleh masyarakat.Mengenai kesamaan 

status antara kaum perempuan dan laki-laki juga dilihat dalam memperoleh 

pahala atau upah amal. Kedua jenis makhluk yang berlain kelamin itu akan 

mendapat imbalan upah yang sama bila amal yang mereka lakukan sama kualitas 

dan kuantitasnya
9
 seperti ditegaskan Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzab  ayat 

35: 

                                                             
8
K.H. Moenawwar Chalil, Nilai Wanita, (Solo : Ramadhani, 1955), h. 66 

9
Fauzie Nurdin, Wanita Islam Dan Transformasi Sosial Keagamaan, (Yogyakarta : Gama 

Media, 2009),  h. 36 
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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 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.”(Al-Ahzab : 35) 

 

Tampak jelas bahwa pria dan wanita disisi Allah punya status yang sama, 

mereka yang beramal baik dibalas baik dan yang beramal buruk dibalas buruk, 

tak peduli apakah ia istri nabi, orang soleh ulama dan sebagainya, ataupun istri 

orang kafir/penjahat. Jadi siapapun diantara mereka jahat, sekalipun istri para 

nabi, misalnya, tetap akan dihukum seperti yang ditetapkan Tuhan akan masuk 

neraka. 

Islam menetapkan mekanisme yang menjamin seorang perempuan, dalam 

kondisi apapun, mendapatkan nafkah.Mekanisme ini diawali dengan penetapan 

hukum perwalian laki-laki atas perempuan.Perwalian, tidak seperti yang 

dipahami masyarakat saat ini, hanya sekadar hak untuk menikahkan, adalah 
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kewajiban laki-laki untuk melindungi, mendidik dan memberikan nafkah bagi 

perempuan dan anak yang berada di bawah perwaliannya.Perempuan yang belum 

menikah, walinya yang utama adalah ayahnya.Bagi perempuan yang sudah 

menikah, tugas wali ini diambil alih oleh suaminya. Bila ayah atau suami tidak 

ada, perwalian akan berpindah kepada kerabat laki-laki dari pihak ayah sesuai 

dengan kedekatan hubungan kekerabatannya. 

Pada masa kini perempuan seakan lupa akan perannya dalam rumah 

tangga, ini dipicu adanya karier perempuan diluar rumah. Persaingan antara 

perempuan dalam dunia karier tidak hanya dipicu oleh status pernikahan, tetapi 

juga tampilan fisik perempuan.Perempuan yang lebih cantik dan proposional 

berat badannya jauh lebih banyak mendapatkan kesempatan bekerja dan 

berkarier daripada yang tidak.Hal ini tidak berlaku pada laki-laki kurus atau 

gemuk.
10

 

Perempuan memiliki peran yang besar baik dalam lingkungan keluarga 

hingga perubahan skala nasional apabila perempuan mampu secara optimal dan 

sesuai dengan kodratnya. Peran utama yang diinginkan islam adalah mengurus 

rumah tangganya. Lebih-lebih mengurus dan mendidik anak-anaknya. Dijelaskan 

dalam suratAl-baqarah Allah Berfirman: 

           ….. 

                                                             
10

Gadis Arivia, dkk, Jurnal Perempuan, (Jakarta : 2013), h. 17 
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Artinya: “Danibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan..” (233). 

Berdasrakan ayat Al-Qur’an diatas dapat dijelaskan bahwa, arti 

penyusuan disini bukanlah sekedar memberikan air susu itu, tetapi memberikan 

pula kepuasan rohani, pemeliharaan, pendidikan, dan sebagainya. Sebagaimana 

diakui para ahli betapa eratnya hubungan emosional dan fisik antara ibu dan anak 

yang dilahirkannya.Dibutuhkan keahlian khusus seorang ibu sebagai orang yang 

paling dekat dengan anak untuk membina anaknya hingga memiliki pondasi yang 

kuat menghadapi zaman yang terus berkembang.Peran orang tua terutama ibu 

mempunyai pengaruh besar bagi pertumbuhan seorang anak. 

Pada hakikatnya, pelaksanaan pendidikan anak merupakan amanat besar 

dari Allah.Karenanya, keteledoran dan penyelewengan pendidikan anak dari 

manhaj yang telah ditentukan merupakan pengkhianatan terhadap amanat besar 

itu. Mengingat besarnya tanggung jawab para pelaksana pendidikan, Allah yang 

Mahasuci akan memberikan imbalan yang pantas bagi mereka.
11

 

Seorang ibu apabila mampu mejaga moral anaknya maka ibu tersebut 

mampu menjaga moral bangsa.Lahirnya generasi emas penerus bangsa adalah 

hasil dari pendidikan keluarga yang sebagian besar di dominasi oleh pendidikan 

seorang ibu.Ibu yang pertama kali mendidik dan mengenalkan dunia kepada anak 

menjadikan suatu keutuhan sistem.Peneliti beranggapan bahwa perempuan 

                                                             
11

Jaudah Muhammad Awwad, Mendidik Anak Secara Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 

1995), h. 83. 
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dimanapun itu memiliki peran pendidik yang penting bagi kemajuan generasi dan 

bangsa.Tidak dapat dimungkiri bahwa mengabaikan perempuan berarti 

mengabaikan setengah dari potensi masyarakat, dan melecehkan mereka berarti 

melecehkan seluruh manusia karena tidak seorang manusia pun kecuali Adam 

dan Hawa as.yang tidak lahir melalui seorang perempuan.
12

 

Sifat wanita sesuai dengan tugas ibu seperti tahan sabar dengan kelakuan 

anak karena kasih sayang yang telah tertanam dalam jiwanya sesuai dengan sifat 

keibuannya.Wanita telah diciptakan Allah melahirkan anak. 

Mereka jugalah yang paling sesuai untuk memelihara dan seterusnya 

mendidik. Proses pertumbuhan manusia adalah lebih lambat jika dibandingkan 

dengan mahluk yang lain. Ibulah yang paling rapat dengan anak dan mengetahui 

apa yang diperlukan anaknya. Ibu mengikuti setiap perkembangan anak dan dia 

dapat mengetahui kemampuan anak-anaknya yang berbeda menurut umur dan 

kebijaksanaan anak.Oleh karena itu mudahlah baginya untuk mendidik anak-

anaknya mengikuti tiap-tiap individu anak itu. Ibu dikatakan sekolah, karena jika 

anak itu dididik dengan baik oleh sang ibu, maka terwujudlah masyarakat yang 

baik. 

Perempuan khususnya di Indonesia, harus mencapai dua kesuksesan 

sekaligus, yaitu sukses dalam mengatur rumah tangganya: hamil, melahirkan, 

merawat anak dan mengatur rumah tangganya (tugas-tugas domestik) dan sukses 

                                                             
12

M. Quraish Shihab, Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 33. 
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dalam berkarir, yaitu mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan diluar rumah yang 

selama ini menjadi dunia kaum laki-laki (tugas-tugas publik). Kedua hal tersebut 

pada akhirnya menimbulkan konflik pada diri perempuan.Tidak sedikit 

perempuan yang terguncang rumah tangganya karena kurang dapat membagi 

waktu antara urusan keluarga dan urusan pekerjaan publiknya. Di pihak lain, 

banyak perempuan yang tidak meningkat/berprestasi dalam kerjaannya karena 

disibukkan oleh urusan rumah tangga. Tetapi tidak sedikit pula perempuan yang 

dapat mencapai keduanya dengan kadar yang terbilang lumayan, yang sukses 

dalam rumah tangga juga berhasil dalam mengambil perannya di bidang sosial.
13

 

Perempuan sebagaimana telah ditunjuk sebagai seorang ibu, untuk 

mengajarkan kepada anak-anaknya, memiliki peranan paling penting dalam 

keluarga, seorang perempuan yang di harapkan mampu melengkapi biduk rumah 

tangga nya, tidak hanya berprofesi sebagai anggota dalam keluarga, sebagai istri 

dari suaminya dan sebagai pengajar dari anak-anaknya, melainkan peran seorang 

perempuan lebih baik dari itu, perannya sebagai pendidik, sebagai pemimpin, 

sebagai pekerja, sebagai perawat, semua itu dilakukan oleh seorang perempuan 

sebagaiaman hak-haknya yang telah ditetapkan. 

Sebenarnya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para pemikir 

kontemporer menyangkut perlunya mendudukan perempuan pada kedudukan 

                                                             
13

Khofifah Indar Parawansa, Islam NU & Keindonesiaan (Bandung: Nuansa Cendikia, 2013), 

h. 152 
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yang sebenarnya serta memberi mereka peranan, bukan saja dalam kehidupan 

rumah tangga melainkan juga dalam kehidupan bermasyarakat.Kini, semua pihak 

mengakui perlunya keadilan, kebebasan, kemajuan, dan pemberdayaan 

perempuan.Yang mereka perselisihkan adalah batas-batas dari hal-hal 

tersebut.Ada yang sangat sempit dan ketat, tapi ada juga yang sangat luas dan 

longgar.
14

 

Banyak buku-buku sosiologi Barat yang mengungkap transformasi sosial 

sebagai upaya persamaan ataupun kesetaraan gender.Namun banyak yang terjadi 

di Barat adalah kehancuran intitusi keluarga.Sejauh menyangkut problem-

problem yang telah dibahas, orang-orang Barat lebih fokus dibanding kita, 

sementara ratapan dan teriakan kaum intelektual mereka lebih keras.Dengan 

tidak memperhatikan masalah pendidikan perempuan, para pemikir Barat, dalam 

segenap upaya berkenaan dengan perempuan, lebih terusik ketimbang kita, dan 

merasa kurang puas dalam ihwal kebahagiaan kehidupan keluarga.
15

Hal ini 

sejalan dengan iklim perekonomian kapitalis yang salah satu cirinya 

mengedepankan azaz manfaat daripada moralitas mutlak yang bersumber dari 

agama, dan mengubah interaksi sosial menjadi interaksi komoditas.
16

Yang 

menjadi problem adalah terjadinya pergeseran pemuka agama dan digantikan 

                                                             
14

M. Quraish Shihab, Perempuan, Op.Cit.,h. 34. 
15

Murtadha Muthahhari, Perempuan dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam, 

Penerjemah: Ilyas Hasan (Jakarta: Lentera, 2009), h. 35-36. 
16

Nawal Al-Sa’dawi dan Hibah Rau’f Izzat, Perempuan, Agama, Dan Moralitas, Penerjemah: 

Ibnu Rusydi (Jakarta: Erlangga 2002) h. 121. 
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kedudukannya oleh para pakar ilmu sosial Barat yang tidak sejalur dengan ajaran 

agama Islam. 

Kondisi tersebut diatas yang mendorong peneliti tertarik untuk mengkaji 

pemikiran tokoh-tokoh muslim sendiri yang tentunya sejalur dengan wahyu dan 

hadis. Hal ini penting supaya pemikiran-pemikiran tokoh muslim kita lebih 

dikenal dan dipahami oleh umat Islam sendiri daripada pemikiran Barat. Peneliti 

berniat mempelajari pemikiran M. QuraishShihab tentang peran perempuan 

sebagai pendidik.Kajian ini bertujuan untuk memperdalam khazanah keilmuan 

tentang peran perempuan.Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana 

pemikiran M. Quraish Shihab tentang peran perempuan sebagai pendidik. 

Ada banyak tokoh Muslim yang mengkaji tema keperempuan seperti 

Athiyah Al-Abrasy, Nawal Al-Sa’dawi, Aminah Wahdud Muhsin, dll. Namun 

dalam kesempatan ini peneliti memilih pemikiran M. Quraish Shihab untuk 

dikaji lebih dalam berkaitan dengan peran karena M. Qurasih Shihab adalah 

tokoh muslim yang perlu dimunculkan baik karakter pribadinya maupun 

pemikirannya. Beberapa tulisan M. Quraish Shihab sudah banyak sehingga 

penulis yakin untuk memahami dan meneliti lebih lanjut pemikiran M. Quraish 

Shihab tentang perempuan dan peran-peran nya sebagai pendidik baik dalam 

agama, rumah tangga baik masyarakat. Sebagaimana dituliskan M. Quraish 

Shihab tentang Perempuan, bagaimana perempuan diciptakan dan untuk apa 

diciptakan.  
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)احلديث(جو  ع   أ  ع  ل  ض   ن  م   ن  ق  ل  خ   ن  ه  ن    أ  ا ف  ر  ي   خ   اء  س  ا لن  ا ب  و  ص  و  ت   س  ا    

Artinya: “Saling memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan karena 
mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok” (HR. Bukhari, 

Muslim, dan Tirmidzi melalui Abu Hurairah). 

Sebenarnya hadits ini bermaksud untuk memperingatkan para lelaki agar 

menghadapi perempuan dengan bijaksana karena ada sifat dan kecenderungan 

mereka yang tidak sama dengan lelaki, yang tidak disadari akan dapat mengantar 

kaum lelaki untuk berperilaku tidak wajar.
17

 Dapat dilihat dari penjelasan diatas 

bahwa M. Quraish Shihab dengan tegas mengatakan agar menghadapi 

perempuan dengan bijaksana, siapapun tidak akan mampu mengubah kodrat, 

termasuk kodrat perempuan. Kalau ada yang memaksakan perubahan itu, 

akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang 

bengkok. Dengan demikian ada konsep tersendiri untuk mengajarkan seorang 

perempuan, dengan meluruskan dan mendidik mereka tanpa harus ada paksaaan 

yang disinyalir seperti intimidasi. 

Peneliti sendiri memiliki landasan pentingnya mengkaji pemikiran M. 

Quraish  Shihabtentang perempuan yang kemudian akan ditelaah lebih jauh 

kaitannya dengan peran perempuan sebagai pendidik dengan melihat 

sebagaimana kemampuan perempuan dalam mendidik. Alasan tersebut antara 

lain: Pertama: Banyaknya kasus anak yang kurang mendapatkan kasih sayang 

dan pendidikan dari seorang ibu berdampak terhadap psikologis dan gejala 

                                                             
17

M. Quraish Shihab, Perempuan, Op.Cit.,H. 44. 
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tingkah laku anak-anak zaman sekarang. Kedua, pengaruh pemikiran Barat yang 

berlebihan sehingga berdampak terhadap kebebasan perempuan yang tidak sesuai 

dengan Syari’at Islam.Ketiga, perlu pengembangan potensi dan pemanfaatan 

pengaruh perempuan terhadap peradaban terutama pendidikan agama di lingkup 

keluarga sebagai penopang generasi unggul selanjutnya. 

Pemikiran M. Quraish  Shihabtentang peran perempuan bagaimana 

haknya seorang perempuan dari segi agama yang berkaitan dengan 

perannyasangat menarik dikaji dan layak diteliti untuk menambah khazanah ilmu 

pengetahuan sekaligus memenuhi kebutuhan pembelajaran perempuan saat ini. 

Berdasarkan masalah tersebut, maka langkah pertama yang dilakukan 

untuk memperbaiki kualitas peran perempuan di bidang pendidikan terhadap 

perempuan dan bagaimana konsep atau peran dan kedudukan perempuan dalam 

kajian keagamaan, yang akan penulis bahas dalam skripsi dengan judul “Peran 

PerempuanSebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: Bagaimana peran perempuan sebagai pendidik perspektif M. Quraish  

Shihab? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
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1. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menambah 

wawasan dalam kerangka teoritik tentang peran perempuan sebagai 

pendidikperspektif M. Quraish  Shihab. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi 

beberapa hal antara lain sebagai berikut: 

a. Secara Ilmiah, mendapatkan data dan fakta yang akurat mengenai 

pemikiran M. Quraish Shihab tentang perempuan serta memberi pengaruh 

terhadap perannya sebagaipendidik sehingga menambah pengetahuan baru. 

b. Secara praktis, menjadi pengetahuan bagi kemajuan pendidikan serta 

kemajuan bagi peradaban umat. Selain dari itu peneliti dapat berharap hasil 

penelitian akan mampu menggugah semangat perempuan untuk maju dan 

berkembang tanpa melampaui fitrah dan syari’at agama. Penelitian 

berharap perempuan mampu terbuka wawasan pengetahuan dan keilmuan 

agama sehingga mampu mencerdaskan generasi sholeh dan sholehah yang 

dilahirkannya. 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk menjamin konsistensi tulisan ini terhadap tujuan yang 

diharapkan, tentunya tulisan ini harus dipertanggung jawabkan secera 
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ilmiah.Untuk itu penulis harus melakukan pendekatan ilmiah dan memecahkan 

masalah ini.Sebagaimana karya ilmiah secara umum, setiap pembahasannya 

tentunya menggunakan metode untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu 

masalah dalam karya ilmiahnya.Metode ini sendiri berfungsi sebagai suatu 

landasan dalam mengkolaborasikan suatu masalah, sehingga suatu masalah dapat 

diuraikan dan dijelaskan dengan gamblang dan mudah difahami.
18

  Dengan 

demikian dalam metode penelitian ini akan diungkapkan jenis dan sifat 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisi data. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan ingin diteliti, maka penelitian ini 

merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Adapun 

dalam hal ini yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah 

proses pendalaman, penelaahan, dan pengidentifikasian pengetahuan yang 

ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku, referensi, atau hasil 

penelitian yang lain) yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
19

 

Sedangkan menurut Moh.Nazir mengatakan studi kepustakaan 

(library research) ialah upaya menggali teori-teori yang telah 

berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-

metode serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data atau 

                                                             
18

 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin,2003), h. 24. 
19

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 121. 
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menganalisis data, sehingga diperoleh orientasi yang lebih luas dari 

masalah yang dipilih.
20

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kepustakaan adalah sebuah penelitian yang mengkaji dan mempaparkan 

suatu permasalahan menurut teori-teori para ahli dengan merujuk kepada 

dalil-dalil yang relevan mengenai permasalahan tersebut, yang dalam hal 

ini akan dibahas sebuah permasalahan mengenai pemikiran M. Quraish 

Shihab tentang peran perempuansebagai pendidik. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dedukatif adalah menarik 

suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan 

khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir 

rasional).
21

Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

dilakukan dengan menggali data dan informasi dari teori atau pendapat 

para ahli yang terdapat dalam karya tulis baik berupa buku, artikel 

mengenai pemikiran M. Quraish Shihab tentang peran perempuan sebagai 

pendidik. 

2. Sumber Data 

                                                             
20

Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h. 93. 
21

Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), h. 15.  
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Menurut Suharsimi Arikunto sumber data dalam sebuah penelitian adalah 

subyek dari mana sumber data itu diperoleh.
22

Demi kesempurnaan dan 

kelengkapan data, penulis mendapatkan sumber data yang dapat dipercaya 

dan dapat dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan pemikiran M. 

Quraish Shihab tentang peran perempuan sebagai pendidik, dan berbagai 

buku-buku sebagai penunjang dalam menjawab rumusan masalah yang terkait 

dengan penelitian ini. Untuk itu penulis membagi sumber data menjadi dua 

bagian dalam mengklarifikasikannya yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah rujukan pokok yang digunakan dalam suatu 

penelitian.
23

 Dalam penelitian yang menjadi data primer adalah sebagai 

berikut: 

1) M. Quraish Shihab, Perempuan, Jakarta : Lentera Hati, 2005 

2) M. Quraish Shihab, Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut 

Anda Ketahui, Jakarta : Lentera Hati, 2010. 

3) M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an, Bandung : PT Mizan 

Pustaka, 2004 

4) M. Quraish Shihab, Lentera Al-Qur’an : Kisah Dan Hikmah 

Kehidupan, Bandung :PT Mizan Pustaka, 2014 

                                                             
22

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan praktis Edisi Revisi (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1993), h. 202. 
23

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, (Bandung: Tarsito, 2000), h. 78. 
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5) M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an, Bandung : PT Mizan 

Pustaka, 2003 

 

 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data tambahan yang menurut peneliti 

menunjang data pokok. Data sekunder adalah sejumlah karya tulis yang 

ditulis orang lain berkenaan dengan objek yang diteliti.
24

 Dalam 

penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah sebagai berikut : 

1) Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia, Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 1981 

2) Moenawwar Chalil, Nilai Wanita, Solo : Ramadhani, 1955 

3) Murtadha Muthahhari, Perempuan dan Hak-Haknya Menurut 

Pandangan Islam, Penerjemah: Ilyas Hasan, Jakarta, Lentera, 2009 

4) Khofifah Indar Parawansa, Islam NU & Keindonesiaan, Bandung: 

Nuansa Cendikia, 2013 

5) Fauzie Nurdin, Wanita Islam Dan Transformasi Sosial Keagamaan, 

Yogyakarta : Gama Media, 2009 

6) Syarif Hidayatullah, Teologi Feminisme Islam, Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2010 

                                                             
24

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Op.Cit, h. 152 
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7) Mansour Fakih, Ratna Megawangi dkk, Membincang Feminisme : 

Diskursus Gender Perspektif Islam, Surabaya : Risalah Gusti, 1996 

8) Hibbah Rauf Izzat, Wanita dan Politik Pandangan Islam, Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 1997 

 

3. Tahap-tahap Penelitian 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian studi pustaka 

ini adalah : 

a. Melakukan inventarisasi judul-judul bahan pustaka yang berhubungan 

dengan masalah penelitian, seperti buku-buku, laporan penelitian (skripsi, 

tesis dan lain-lain), ensiklopedia, jurnal dan sebagainya. 

b. Melakukan pemilihan Isi dalam pustaka (bahan pustaka yang telah dicari) 

c. Melakukan penelaahan terhadap tulisan dalam bahan pustaka. Penelaahan 

tersebut dilakukan dengan cara pemilihan unsur-unsur informasi, 

terutama konsep dan teori, dan unsur-unsur metodologi yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

d. Melakukan pengelompokkan hasil yang telah telah ditulis, sesuai 

rumusan yang telah tercantum dalam masalah dan pertanyaan penelitian. 

Ia merupakan bahan baku untuk disajikan dalam rumusan kajian pustaka. 

Dalam rumusan ini dikemukakan tentang beberapa pengertian, konsep, 
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teori dan model penelitian yang lazim digunakan tentang subyek 

penelitian yang digunakan.
25

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah 

mendapatkan data. Terdapat beberapa cara atau metode dalam mengumpulkan 

data, diantaranya adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi 

atau gabungan.
26

Sejalan dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, maka upaya penulis 

dalam menghimpun data menggunakan metode dokumentasi. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
27

 

Data yang telah terkumpul dari sumber-sumber primer maupun 

skunder dikumpulkan dengan menggunakan penjelajahan kepustakaan, yang 

kemudian diklasifikasikan sesuai dengan temanya masing-masing, diseleksi 

dan kemudian disusun kembali sesuai dengan kategori data yang telah 

ditentukan. Dari jenis data yang terkumpul seluruhnya berupa teori-teori, ayat 

Al-Qur’an, dan Hadis 

                                                             
25

Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi; Bidang Ilmu 

Agama Islam (Jakarta : Logos, 1998), h. 35. 
26

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 308. 
27

Ibid.,h. 329. 
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5. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yaitu 

dengan cara mencatat, mengutip, dan mengedit, kemudian diproses dalam 

pengolahan data dengan jalan mengelompokkan sesuai dengan bidang pokok 

bahasan masing-masing. Bahan yang telah di kelompokkan tersebut 

selanjutnya disusun, sehingga pembahasan yang akan di kaji dapat tersusun 

secara sistematis untuk selanjutnya digunakan proses analisis data. 

Setelah data diolah dan disusun, maka yang kemudian dilakukan adalah 

menganalisis data. Dalam menganalisis data tersebut, sebelumnya penulis 

mengkaji obyek penelitian yang akan diteliti. Dikarenakan dalam penelitian 

ini yang dijadikan obyek penelitian adalah obyek teori atau kajian teori, 

sehingga untuk menganalisis data tersebut peneliti menggunakan metode 

deskriptif analisis dedukatif yang penerapannya adalah untuk menganalisa 

obyek penelitian yang kajiannya bersifat teoritis. 

Metode deskriptif analisis dedukatif adalah menarik suatu kesimpulan 

dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan 

menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).
28

 Dalam menerapkan 

metode deskriptif analisis dedukatif ini, peneliti menggunakan beberapa 

teknik sebagai berikut: 

a. Teknik Analisis Isi (Content Analysis) 
                                                             

28
Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), h. 15.  
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Analisis ini berarti metode apapun yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan 

secara obyektif dan sistematik.Analisis isi (content analysis) adalah 

tekhnik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau 

suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis prilaku komunikasi 

yang terbuka dari komunikator yang terpilih. Dengan menggunakan 

analisis isi, akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap berbagai 

isi pesan yang disampaikan oleh media massa, kitab suci, atau sumber 

informasi lain secara objektif, sistematis, dan relevan.
29

 

 

b. Teknik Koherensi 

Tekhnik koherensi adalah suatu proposisi atau makna pernyataan dari 

suatu pengetahuan bernilai benar bila proposisi itu mempunyai hubungan 

dengan ide-ide dari proposisi terdahului yang bernilai benar.
30

 Metode 

koherensi ini digunakan dalam rangka membedah dan 

menginterpertasikan pemikiran seorang tokoh, semua konsep dan segala 

aspek yang dilihat menurut keseluruhannya antara yang satu dengan yang 

lain. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

                                                             
29

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Op.Cit, h.104-105. 
30

Sumardi Suryabrata, Op.Cit. h. 19. 
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Dalam penulisan skripsi tentu ada sistematika pembahasan, sistematika 

pembahasan yang telah disusun penulis adalah sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Dalam pendahuluan ini penulis menguraikan penegasan judul, alasan 

memilih judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II: Kajian Teori 

Bab ini berisi teori-teori yang berisi penjelasan tentang perempuan secara 

umum dengan bagian dari pengertian perempuan, kedudukan 

perempuan.perempuan dalam Islam dengan bagian pengertian perempuan dalam 

Islam, kedudukan perempuan dalam Islam, peran perempuan dalam Islam serta 

peran perempuan sebagai pendidik . 

BAB III: Biografi M. Quraish Shihab Pendidikan dan karya-karyanya 

Pada bab ini berisi riwayat hidup M. Quraish Shihab latar belakang serta 

pendidikan dan karya-karyanya saat dulu sampai saat ini. 

BAB IV: Analisis Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish 

Shihab 

Pada bab ini berisi analisis M. Quraish Shihab mengenai peran 

perempuan dalam islam dan peran perempuan sebagai pendidik 
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BAB V: Penutup 

Pada akhir pembahasan ini penulis mengemukakan kesimpulan hasil 

penelitian dan saran yang berkaitan dengan realitas hasil penelitian, demi 

keberhasilan dan pencapaian tujuan yang diharapkan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Perempuan 

1. Pengertian Perempuan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan diartikan sebagai 

manusia yang mempunyai puki (alat kemaluan), dapat menstruasi, hamil, 

melahirkan anak, dan menyusui.
1
 Menurut Moenawar Chalil dalam bukunya 

yang berjudul: "Nilai Wanita" menjelaskan bahwa perempuan, yang disebut 

juga wanita, puteri, istri, ibu, adalah sejenis makhluk dari bangsa manusia 

yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk serta 

susunan tubuhnya dengan bentuk dan susunan tubuh laki-laki.
2
 

Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran 

filsafatnya, tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban wanita.Di 

kalangan elite mereka, wanita-wanita ditempatkan (disekap) dalam 

istanaistana.Di kalangan bawah, nasib wanita sangat menyedihkan.Mereka 

diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di 

bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak 

waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, wanita diberi kebebasan 

sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. 

                                                             
1
 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 856. 

2
 Moenawar Chalil, Nilai Wanita, (Solo: Ramadhani, 1984), h. 11. 
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Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan, 

tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra, seni, 

patung-patung telanjang yang terlihat di negara-negara Barat adalah bukti atau 

sisa pandangan itu.Dalam pandangan mereka, dewa-dewa melakukan 

hubungan gelap dengan rakyat bawahan, dan dari hubungan gelap itu lahirlah 

"Dewi Cinta" yang terkenal dalam peradaban Yunani. 

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah 

kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang 

suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, 

dan membunuh.Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 

Masehi.Segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-

laki.Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu dengan 

diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita, dengan catatan bahwa 

setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami atau ayah).
3
 

Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban-peradaban 

Yunani dan Romawi.Hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir 

pada saat kematian suaminya istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat 

suaminya dibakar.Ini baru berakhir pada abad ke- 17 Masehi. Wanita pada 

masyarakat Hindu ketika itu sering dijadikan sesajen bagi apa yang mereka 

namakan dewa-dewa. Petuah sejarah kuno mereka mengatakan bahwa 

                                                             
3
M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), h. 296. 
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"Racun, ular dan api tidak lebih jahat dari pada wanita".Sementara itu dalam 

petuah Cina kuno diajarkan "Anda boleh mendengar pembicaraan wanita 

tetapi sama sekali jangan mempercayai kebenarannya".
4
 

2. Kedudukan Perempuan  

Berbicara tentang perempuan adalah berbicara tentang transisi yang 

dibayangkan.Tidak hanya di Indonesia, dan tidak hanya di negeri-negeri 

Timur.Munculnya gerakan Woman‟s Lib menunjukkan bahwa di bagian dunia 

yang lebih maju, situasi transisi itu dibayangkan sebagai dijalin kaum 

perempuan yang, lewat perjuangan menghapuskan kesenjangan, diinginkan 

meraih kedudukkan setara dengan kedudukan lawan jenisnya.
5
 

Perempuan itu, kecuali tergolong bangsa manusia, juga ia diberi hak oleh 

Tuhan yang tidak berjauhan dengan hak yang diberikan kepada kaum lelaki. 

Hanya dalam beberapa perkara kaum perempuan tidak mempunyai hak seperti 

laki-laki, sebagaimana dalam beberapa perakara juga kaum perempuan, 

karena memang dari asal mula kejadiannya sudah dijadikan 

berlainan/berbeda.
6
 

Sehubungan dengan itu, di Indonesia misalnya pada dekade terakhir ini 

terlihat gejala yang menunjukkan adanya "trend kebangunan" kaum wanita 

                                                             
4
Ibid., h. 297. 

5
Mansour Fakih, Ratna Megawangi dkk, Membincang Feminisme : Diskursus Gender 

Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 101. 
6
Munawar Chalil, Loc.Cit., h, 47. 
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yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk penyamaan hak, kewajiban, dan 

peranan dengan kaum pria dalam berbagai segi kehidupan. Karena itulah 

munculnya terminologi wanita karier, wanitaprofesi, wanita pekerja, bahkan 

berbagai kajian mengenai gender, sebagaibagian dari fenomena kebangkitan 

wanita dunia, dan lain sebagainya.
7
 

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut 

pekerjaanperempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama 

iamembutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selamanorma-

norma agama dan susila tetap terpelihara. 

Dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini, wanita dan priasaling 

membutuhkan. Tidak akan sempurna hidup wanita tanpa pria, dantidak pula 

akan sempurna hidup pria tanpa wanita. Tidak akan tenang danbahagia hidup 

wanita tanpa pria, dan tidak akan tenang dan bahagia hiduppria tanpa wanita, 

itulah sebabnya ada yang dinamakan pernikahan.
8
 

Pokok masalah setelah terjadinya suatu perkawinan adalahhubungan 

antara suami dengan istri, terutama yang menyangkut soal hakdan kewajiban. 

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974mengatur hal tersebut 

                                                             
7
Syahrin Harahap, Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam 

Kehidupan Modern di Indonesia, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997), h. 143. 
8
 A.Mudjab Mahalli, Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya, (Yogyakarta: Mitra Pustaka,2001), 

h. 159. 
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dengan merumuskan hubungan tersebut dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 

34.
9
 

Antara suami istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbangbaik 

dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersamadalam 

masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang inidibarengi dengan 

suatu kewajiban yang sama pula untuk membina danmenegakkan rumah 

tangga yang diharapkan akan menjadi dasar darisusunan masyarakat. Dalam 

pembinaan rumah tangga itu, diperlukansaling mencinta, hormat 

menghormati, setia dan memberi bantuan lahirbatin.
10

 

Dalam kondisi kaum wanita seperti digambarkan diatas, kita 

memasuki dan menghadapi era modernisasi, yaitu era industrialisasi dan 

globalisasi yang penuh dengan tantangan-tantangan yang besar-besar dan 

berat-berat.Dalam kaitan itu, dunia wanita dihadapkan kepada beberapa 

masalah besar dunia modern di mana terkait masalah hak dan 

kewajibannya.Di antaranya yang terpenting ialah kehidupan rumah tangga dan 

tugas (kewajiban fungsional) wanita di dalam rumah tangga itu, di samping 

keharusan keterlibatannya untuk berada di luar rumah dan jauh dari suami dan 

anak-anaknya dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau ekonomi. 

                                                             
9
 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi aksara, 2002), h. 88. 

10
K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h.33 
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Pelaksanaan kewajiban-kewajiban perempuan yang mendukung 

pencapaian kualitas standar akan menjamin bagi perempuan itu terpenuhinya 

hak-haknya dengan baik. Dengan demikian perempuan Indonesia dapat 

berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban modern untuk 

ikut mengisi pembangunan  nasional di tanah airnya.  

B. Perempuan Dalam Islam 

1. Pengertian Perempuan Dalam Islam 

Fakta sejarah menjelaskan bahwa perempuan adalah kelompok yang 

sangat diuntungkan oleh kehadiran Muhammad Rasulullah SAW.Nabi 

mengajarkan keharusan merayakan kelahiran bayi perempuan di tengah 

tradisi Arab yang memandang aib kelahiran bayi perempuan.Nabi 

memperkenalkan hak waris bagi perempuan di saat perempuan diperlakukan 

hanya sebagai obyek atau bagian dari komoditas yang diwariskan.Nabi 

menetapkan mahar sebagai hak penuh kaum perempuan dalam perkawinan 

ketika masyarakat memandang mahar itu sebagai hak para wali. Nabi 

melakukan koreksi total terhadap praktek poligami yang sudah mentradisi 

dengan mencontohkan perkawinan monogami selama 28 tahun. Bahkan, 

sebagai ayah, Nabi melarang anak perempuannya Fatimah dipoligami.Nabi 

memberi kesempatan kepada perempuan menjadi imam shalat dikala 

masyarakat hanya memposisikan laki-laki sebagai pemuka agama.Nabi 

mempromosikan posisi ibu yang sangat tinggi, bahkan derajatnya lebih 
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tinggi tiga kali dari ayah di tengah masyarakat yang memandang ibu 

hanyalah mesin produksi.Nabi menempatkan istri sebagai mitra sejajar 

suami di saat masyarakat hanya memandangnya sebagai obyek seksual 

belaka.
11

 

Fakta historis tersebut melukiskan secara terang-benderang bahwa 

Nabi melakukan perubahan yang sangat radikal dalam kehidupan 

masyarakat, khususnya kaum perempuan.Dari posisi perempuan sebagai 

obyek yang dihinakan dan dilecehkan menjadi subyek yang dihormati dan 

diindahkan.Nabi memproklamirkan keutuhan kemanusiaan perempuan 

setara dengan saudara mereka yang laki-laki.Keduanya sama-sama manusia, 

sama-sama berpotensi menjadi khalifah fi al-ardh (pengelola kehidupan di 

bumi).Tidak ada yang membedakan di antara manusia kecuali prestasi 

takwanya, dan soal takwa hanya Allah semata yang berhak menilai.Tugas 

manusia hanyalah berlomba-lomba berbuat baik.
12

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

Siti Musdah Mulia, Islam dan Kesetaraan Gender, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), h. v. 
12

Ibid., h. v – vi. 
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2. Kedudukan Perempuan Dalam Islam 

Al-Qur‟an dengan tegas menolak berbagai bentuk penindasan terhadap 

wanita, membela kedudukan serta kepribadian wanita, dan menyatakan 

kepada penduduk dunia nilai keberadaan dan kebebasannya.
13

 

Dalam Islam perempuan juga memiliki kedudukan tinggi sebagai 

manusia karena perempuan dan laki-laki tidak berbeda dalam sisi 

kemanusiaan.Manusia di dalam al-Quran disebutkan sebagai khalifah Allah 

Swt yang memperoleh kemuliaan. 

                           

    

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkat mereka di  daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki 

dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan 

yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. 

(QS. al-Isra‟:70) 

Demikian Allah secara lugas dan tegas menyatakan bahwa manusia (baik 

pria maupun wanita) dimuliakan dan bahkan lebih dari itu juga diberi 

kemampuan menciptakan dan memanfaatkan alat angkutan berupa kendaraan 

bermotor, baik mobil dan motor, kapal udara, dan kapal laut sebagai alat 

pengangkut kebutuhan hidup mereka dari suatu negeri ke negeri lain. Dengan 

                                                             
13

Hadi Dust Muhammadi, Bukan Wanita Biasa, (Jakarta : Cahaya, 2005), h. 77. 



34 
 

kapal-kapal itu, maka manusia dapat memperoleh rezeki yang halal untuk 

pemenuhan hidup mereka. Dalam konteks itu, dapat dipahami pemenuhan 

bahwa kalimat anak-anak adam mencakup lelaki dan perempuan, demikian 

pula penghormatan yang diberikan-Nya itu mencakup anak-anak Adam 

seluruhnya, baik perempuan maupun lelaki (dalam arti bahwa “sebagian 

kaum” (hai umat manusia yakni lelaki) berasal dari ovum perempuan dan 

sperma lelaki dan sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga 

halnya”. Keduan jenis kelamin ini sama-sama manusia.Dengan demikian, 

jelas tak ada perbedaan kedudukan antara pria dan wanita dari segi asal 

kejadian dan kemanusiaannya.
14

 

Hakikat kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama di hadapan 

Allah Swt. Antara laki-laki dan perempuan tidak ada persaingan selain 

perlombaan untuk mencapai ridha Allah semata. Pada bagian lain, kita tidak 

hanya berkiprah di dalam rumah, tetapi banyak yang bekerja di luar rumah. 

Secara garis besar, ada dua hal yang mendasari perempuan bekerja: faktor 

ekonomi dan faktor alternatif.  
15

 

Islam tidak membedakan eksistensi antara laki-laki dan perempuan dalam 

kapasitasnya sebagai hamba Allah, khalifah, dan perjanjian primordial dengan 

                                                             
14

Fauzie Nurdin, Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan, (Yogyakarta: Gama 

Media, 2009), h.35. 
15

Khofifah Indar Parawansa, Islam, NU, dan Keindonesiaan, (Bandung: Nuansa Cendikia, 

2013), h. 152. 
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Allah. Di samping itu, Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan 

perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja dan meraih prestasi yang 

setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibenarkan Islam, melainkan 

semua manusia diberikan kesempatan dan hak yang sama sehingga antara 

laki-laki dan perempuan berkompetisi secara sehat, tanpa mengabaikan kodrat 

mereka masing-masing.
16

 

Menarik untuk dicatat pernyataan M. Quraish Shihab: 

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada 

masa kini telah ada pada masa Nabi Saw. Namun, betapapun, sebagian ulama 

menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai 

kegiatan, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar 

rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga 

pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam 

suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya, dan 

dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut 

terhadap diri dan lingkungannya.
17

 

 

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun1991) 

ditegaskan tentang hak dan kewajiban suami istri: 

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi 

dasardari susunan masyarakat. 

2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia 

danmemberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 

3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 

anakanakmereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 

maupunkecerdasannya dan pendidikan agamanya. 

4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 

                                                             
16

Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap 

MasalahFiqh Kontemporer, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h.77. 
17

 M. Quraish Shihab, op.cit.,h. 307. 
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5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing 

dapatmengajukan gugatan kepada Pengadilan agama. 

Pasal 79 Kompilasi hukum Islam menyebutkan kedudukan suami istri 

sebagai berikut: 

1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga. 

2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 

dalam masyarakat. 

3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
18

 

 

Dalam al-Qur‟an Allah SWT berfirman: 

                .....

 
 

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

yang lain (wanita), dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan 

sebahagian dari harta mereka”. (Q.S. an-Nisa/4: 34).
19

 

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara 

fitrah,fisiologis dan psikologis, maka prialah yang mempunyai tugas 

untukmemimpin, membela dan melindungi istrinya, karena Allah 

telahmembentuk pria itu dengan tubuh yang kuat, otot-otot yang kuat 

yangdapat dipakai untuk berkelahi melindungi keluarganya. Tubuh pria 

                                                             
18

Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 

(Surabaya: Arkola, 1997), h. 96-97. 
19

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur‟an, al-Qur‟an dan Terjemahnya, 

(Jakarta: DEPAG RI, 1979), h. 123. 
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itumenggambarkan kekuatan dengan jiwa yang rasionil jauh dari 

emosionilyang didorongkan oleh perasaan yang mudah tersinggung, 

sebagaimanayang terdapat pada kaum wanita.
20

 

Dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan 

berat pada masa kini dan yang menjadi lebih berat lagi pada masa mendatang 

(abad ke-21), maka wanita Islam Indonesia perlu dan harus mampu memilih 

prioritas dari serentetan kewajiban.Yang jelas adalah bahwa kualitas wanita 

Islam Indonesia yang rata-rata masih berada di bawah garis standar wawasan 

keislaman, kondisi intelektual dan kondisi ekonomi sosial, perlu mendapatkan 

prioritas pertama.
21

 

3. Peran Perempuan Dalam Islam 

Teori peran ini muncul dan berkembang dalam kerangka ilmu sosial 

barat walaupun peran ini dipergunakan dalam hal-hal yang lain, baik dalam 

psikologi maupun dan ilmu politik. Inilah sebab yang membuat beragamnya 

pembatasan konsep ini ketika dipergunakan dalam bidang ilmu pengetahuan 

tertentu. 

Dengan melihat peran wanita di dalam masyarakat, kita dapat 

menemukan bahwa menurut teori ini banyak sekali kelompok yang bersaing 

                                                             
20

 Ali Akbar, Merawat Cinta Kasih, (Jakarta: Pustaka Antara, 1978), h. 34 
21

Ibid., hlm. 267. 
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untuk mengambil perannya masing-masing, yaitu sebagai anak wanita, ibu, 

istri, pegawai wanita, wanita pedagang, dan peran-peran lainnya.
22

 

Aspek peranan dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan 

masyarakat, dimulai dengan kedudukannya dalam rumah tangga, kesatuan 

yang paling kecil, yang merupakan sendi dasar masyarakat ramai. 

 Peranan-peranan yang dimaksudkan adalah: 

a. Perempuan Sebagai Istri 

Seorang wanita yang sedang menjabat pemimpin rumah tangga itu 

seakan-akan menjabat selaku Menteri Dalam Negeri, yang antara 

kewajibannya selain bertanggung jawab kepada Kepala Negara, pun 

bertanggung jawab kepada segenap rakyat dan warga Negaranya.Dia 

penuh bertanggung jawab atas keamanan rumah tangganya, keamanan 

ahli famili dan keluarga yang ada dalam rumah tangganya. Maka kalau 

dia pandai dan cakap mengendalikan dan/atau memimpin rumah tangga, 

nama selaku kehormatan atas dirinya tentu diberikan oleh suaminya, yang 

selanjutnya oleh pergaulan dalam lingkungan masyarakat.
23

 

Didalam al-Qur‟an Allah Swt. Berfirman dalam QS al-Baqarah 

ayat 187 : 

....        ..... 
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Hibbah Rauf Izzat, Wanita dan Politik Pandangan Islam, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

1997), h, 63. 
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Artinya: “Mereka, isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, 

dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” 

Salah satu fungsi pakaian adalah menutup aurat/hal yang rawan 

serta kekurangan-kekurangan.Ini berarti masing-masing memiliki 

kekurangan yang tidak dapat ditutupi kecuali dengan bantuan lawan 

jenisnya.
24

 

Perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi lelaki, 

perempuan dan lelaki diciptakan sama-sama saling membutuhkan dan 

saling melengkapi, perempuan dan laki-laki saling menjaga satu sama lain 

untuk keharmonisan keluarganya. Begitulah istri yang cantik perangai 

nya, akan menjadikan suami yang baik budi pekertinya. 

Islam memberikan status dan peran utama bagi wanita bukanlah 

sebagai pemasok keuangan dan bertanggung jawab terhadap keluarga. 

Tetapi islam mengajarkan kewajiban itu dibebankan kepada kaum lelaki, 

baik sebagai suami atau sebagai saudra dalam keturunan.
25

 Hal ini 

dikuatkan oleh Al-Qur‟an dalam surat At-Thalaq ayat 7. 
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Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. 

At-Thalaq : 7). 

Wanita dan laki-laki diinginkan Allah bekerja sama dalam 

melaksanakan amar makruf nahi munkar sebagai tanggung jawab mereka 

dalam membina kehidupan, termasuk dalam keluarga sebagai kelompok 

terkecil dalam masyarakat. Akan tetapi kewajiban ini bukan berarti 

wanita dalam hal ini tidak disamakan sepenuhnya dengan pria.Wanita 

melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan dunia kewanitaannya. 

b. Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga 

Ibu dalam bahasa Al-Qur‟an dinamai dengan umm. Dari akar kata 

yang sama dibentuk imam (pemimpin) dan ummat. Kesemuanya 

bermuara pada makna “yang dituju” atau “yang diteladani”, dalam arti 

pandangan harus tertuju pada umat, pemimpin, dan ibu untuk diteladani. 

Umm atau “ibu” melalui perhatiannya serta keteladanannya, serta 

perhatian anak kepadanya, dapat menciptakan pemimpin-pemimpin dan 

bahkan dapat membina umat. Sebaliknya, jika yang melahirkan seorang 
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anak tidak berfungsi sebagai umm, maka umat akan hancur dan pemimpin 

(imam) yang wajar untuk diteladani pun tidak akan lahir.
26

 

Agaknya, ketika Al-Qur‟an menempatkan kewajiban berbuat baik 

kepada orangtua khususnya kepada ibu pada urutan kedua setelah 

kewajiban taat kepada Allah, bukan hanya disebabkan ibu memikul beban 

yang berat dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui anak.Tetapi 

juga karena ibu dibebani tugas menciptakan pemimpin-pemimpin umat. 

Perempuan merupakan benteng utama dalam 

keluarga.Peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai dari peran 

perempuan dalam memberikan pendidikan kepada anaknya sebagai 

generasi penerus bangsa. 

Islam sangat memberi penghormatan dan penghargaan atas kaum 

ibu yang sungguh cakap dan cukup menjadi pemimpin rumah tangga, 

pendidik anak-anak yang dibawah asuhannya, dan memberikan perjanjian 

yang berupa kemuliaan dan ketinggian derajat atau mereka. Karena 

dengan pimpinan para ibu, anak-anak menjadi orang Islam, menjadi 

pemimpin Islam, menjadi hakim Islam dan lain sebagainya.
27

 

Dari zaman dahulu sampai pada waktu ini, kaum perempuan 

memegang peranan yang penting sekali sebagai ibu rumah tangga yang 

meliputi segala macam pekerjaan berat ringan, seperti mengatur rumah, 
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memasak, mencuci mengasuh, dan mendidik anak dan sebagainya, yang 

oleh sebagian besar daripada kaum ibu Indonesia harus dikerjakan 

sendiri, tanpa bantuan tenaga orang lain. Seringkali kaum ibu harus 

bekerja siang malam, tanpa waktu yang cukup untuk melepaskan atau 

sekedar mencari hiburan. 

Tingkat kehidupan rakyat sudah barang tentu mempengaruhi nasib 

kaum ibu.Bila suatu keluarga menderita kekurangan, maka umumnya 

kaum ibulah yang paling banyak menderita, karena kebanyakan diantara 

mereka bersifat mengorbankan diri untuk kepentingan keluarga. 

Bagaimana besarnya pengaruh semangat kaum perempuan, dapat 

dilihat misalnya pada waktu perjuangan kemerdekaan. Meskipun kaum 

laki-laki harus bertanggungjawab sendiri atas keputusan akan tetap 

bekerja sebagai pegawai Republik yang serba kekurangan atau sebagai 

pegawai Nica (Natherlands Indies Civil Administration) yang hidupnya 

mewah, akan tetapi tidak dapat disangkal, bahwa umumnya sifat dari 

yang disebut “garis belakang” itu sangat mempengaruhi keputusannya, 

dan selama kaum ibu masih kuat bertahan, maka kaum bapak ternyata 

masih tetap setia pada cita-cita kemerdekaan.
28

 

c. Perempuan sebagai pendidik 
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Peran utama yang diinginkan islam adalah mengurus rumah 

tangganya. Lebih-lebih mengurus dan mendidik anak-anaknya. 

Dijelaskan dalam suratAl-baqarah Allah Berfirman: 

             ….. 

Artinya:  “Danibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan..” (233). 

 

`Berdasrakan ayat Al-Qur‟an diatas dapat dijelaskan bahwa, arti 

penyusuan disini bukanlah sekedar memberikan air susu itu, tetapi 

memberikan pula kepuasan rohani, pemeliharaan, pendidikan, dan 

sebagainya. Sebagaimana diakui para ahli betapa eratnya hubungan 

emosional dan fisik antara ibu dan anak yang dilahirkannya.Dibutuhkan 

keahlian khusus seorang ibu sebagai orang yang paling dekat dengan anak 

untuk membina anaknya hingga memiliki pondasi yang kuat menghadapi 

zaman yang terus berkembang.Peran orang tua terutama ibu mempunyai 

pengaruh besar bagi pertumbuhan seorang anak. 

Pada hakikatnya, pelaksanaan pendidikan anak merupakan amanat 

besar dari Allah.Karenanya, keteledoran dan penyelewengan pendidikan 

anak dari manhaj yang telah ditentukan merupakan pengkhianatan 

terhadap amanat besar itu. Mengingat besarnya tanggung jawab para 
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pelaksana pendidikan, Allah yang Mahasuci akan memberikan imbalan 

yang pantas bagi mereka.
29

 

Seorang ibu apabila mampu mejaga moral anaknya maka ibu 

tersebut mampu menjaga moral bangsa.Lahirnya generasi emas penerus 

bangsa adalah hasil dari pendidikan keluarga yang sebagian besar di 

dominasi oleh pendidikan seorang ibu.Ibu yang pertama kali mendidik 

dan mengenalkan dunia kepada anak menjadikan suatu keutuhan 

sistem.Tidak dapat dimungkiri bahwa mengabaikan perempuan berarti 

mengabaikan setengah dari potensi masyarakat, dan melecehkan mereka 

berarti melecehkan seluruh manusia karena tidak seorang manusia pun 

kecuali Adam dan Hawa as.yang tidak lahir melalui seorang perempuan.
30

 

d. Perempuan Sebagai Tenaga Medis 

Pekerjaan kaum perempuan akan bertambah berat jika banyak 

anak yang harus diurus dan dididik. Dalam masyarakat Indonesia 

umumnya anak dipandang sebagai karunia Tuhan. Tetapi baiklah juga di 

perhatikan nasib kaum ibu yang akan terganggu kesehatannya, karena 

terlampau banyak atau terlampau cepat berturut-turut melahirkan anak. 

Maka KB sangat diperlukan untuk mengatur dan jika perlu membatasi 

kelahiran anak, supaya tidak membahayakan kesehatan ibu dan anak, 
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karena kesehatan ibu sangat mempengaruhi keturunannya, harapan 

bangsa di kemudian hari.
31

 

Wanita terkenal sebagai mahluk yang pandai merawat diri.Dan 

kepandaian wanita dalam merawat ternyata „mengalahkan‟ pria.Wanita 

sangat sadar bahwa memelihara tubuh merupakan bagian dari perintah 

Allah, yaitu menjaga kebersihan.Sedangkan menjaga kebersihan adalah 

sebagian dari iman.
32

 

Wanita juga sangat peduli akan kesehatan dan keindahan bagian-

bagian tertentu dari tubuhnya, sehingga ia selalu merawatnya, seperti 

wanita selalu memperindah mulut dan bibir, wanita selalu menghaluskan 

dan memutihkan kulit, wanita selalu membersihkan leher, wanita selalu 

mempercantik tangan, wanita selalu memulihkan kulit yang pecah-pecah, 

wanita selalu menangani jerawat, menghilangkan komedo, merawat 

payudara, dan membersihkan organ intim.
33

 

Dapat diartikan bahwasannya perempuan memang benar-benar 

memiliki peran yang baik, sebagai medis dalam keluarganya.Perempuan 

harus mampu menjadi yang terbaik dalam ruang lingkup keluarganya 

terutama mengenai kesehatan.Apakah perempuan boleh melayani mertua 
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yang sakit?Mertua pun adalah anggota keluarga bagi kita, sebagai 

seorang perempuan yang sudah dijelaskan diatas, harus bisa menjadi yang 

terbaik dalam keluarganya, menjadi perawat mertua, itu tidak dilarang, 

bahkan itu perbuatan yang mulia. 

Mertua telah menjadi ayah/ibu menantunya.Memandikannya tidak 

ada halangan, hanya sedapat mungkin mengurangi pandangan kepada 

auratnya atau kalau terpaksa harus memegangnya, maka hendaknya tidak 

memegang secara langsung, tetapi dengan menggunakan kaus tangan atau 

semacamnya.
34

 

e. Perempuan Sebagai Tokoh Masyarakat 

Eksistensi wanita dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai 

bagian dari rahmatan lil‟ alamin.Pembahasan tentang wanita terkait 

langsung dengan pria. Dalam islam diajarkan adanya persamaan 

antarmanusia, baik antara pria dan wanita maupun antar bangsa, suku dan 

keturunan.
35

 

Sebagai anggota organisasi masyarakat, terutama organisasi 

wanita, badan-badan sosial dan sebagainya, untuk menyumbangkan 

tenaganya kepada masyarakat. 
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Mengingat bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat dewasa ini, 

perkembangan zaman serta cita-cita pembangunan bagi seluruh rakyat 

Indonesia, menghendaki partisipasi wanita dalam menjalankan fungsi 

ekstern, maka hendaknya jangan terlalu dibesar-besarkan akibat-akibat 

yang negatif yang tentunya ada juga, akan tetapi sebaiknya dicarikan 

jalan keluar dalam menghadapi tantangan-tangan tersebut.
36

 

Jika mempelajari status seorang wanita Islam dalam masyarakat 

harus dihubungkan dengan pria sebagai suami mereka yang secara 

multidimensional mengandung berbagai pengertian. Dalam study tentang 

status wanita dalam masyarakat dapat ditentukan oleh hak dan kewajiban 

serta sistem nilai yang berlaku setempat. Tetapi jika diamatai secara 

reaistis, status wanita dapat diinjau dari aspek kesempatan kerja dan 

prospek sosial keagamaan apa adanya. Dari pengertian itu, dapat 

dirumuskan bahwa status wanita islam adalah kedudukan seorang wanita 

islam atau rumah tangganya yang ditentukan atas dasar pengakuan orang 

lain di sekitarnya terhadap kekayaan, kekuasaan, penghargaan, keahlian, 

pemahaman, dan pengalaman ilmu agama Islam serta penguasaan ilmu 

pengetahuan umumnya. Status seorang dalam masyarakat dapat berubah 

karena adanya beberapa faktor yang menjadi salauran untuk dapat 

berubah karena adanya beberapa faktor yang menjadi saluran untuk 
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terjadinya gerak sosial vertical, baik melalui aktivitas di organisasi sosial, 

kelembagaan agama, politik, ekonomi dan organisasi profesi lainnya. 

Status sosial sesseorang dapat dibedakan menjadi kedudukan yang 

diperoleh sejak lahir berdasarkan keturunan (ascribed status) dan 

kedudukan yang diperoleh seseorang atas kemampuan pribadinya 

(achived status).
37

 

f. Perempuan Sebagai Pekerja 

Sampai zaman R.A kartini hanya perempuan dari lapisan bawahan 

dapat bertindak dan bergerak dengan leluasa dalam masyarakat 

ramai.Karena terpaksa oleh tekanan ekonomi mereka mencari nafkah 

sendiri atau menambah penghasilan suami dengan bekerja sebagai petani, 

pedagang kecil, pembantu rumah tangga, buruh dan 

sebagainya.Perempuan yang telah bersuami harus melakukan segala 

pekerjaan itu di samping urusan rumah tangga. Keinginan mereka yang 

utama yaitu pembebasan dari kemiskinan dan kesengsaraan, dengan 

perkataan lain perbaikan sosial.
38

 

Sedang kaum perempuan dari lapisan menengah dan atas, yang 

hidupnya terjamin tetapi terkurung dalam rumah, ingin mendapat 

kesempatan untuk bergerak dan bekerja di luar rumah, agar kehidupan 
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mereka lebih luas dan pembebasan mereka dari ikatan-ikatan yang lama, 

memungkinkan mereka untuk memperluas lapangan bekerja bagi 

perempuan. Sebagai reaksi terhadap keadaan dahulu ketika tidak ada 

pekerjaan lain yang terbuka bagi perempuan selain daripada urusan 

rumah tangga, pada waktu pertama mereka yang mula-mula mencari 

nafkah diluar rumah itu, memandang rendah terhadap segala urusan 

rumah tangga. Tetapi kemudian, seringkali karena pengalaman-

pengalaman yang pahit, mereka harus mengakui bahwa disamping 

pengetahuan yang luar, kehidupan rumah tangga penting juga untuk 

keseimbangan jiwa dan kebahagiaan hidup kaum perempuan 

Pembahasan menyangkut boleh atau tidaknya wanita bekerja 

diluar rumah bermula dari perbedaan penafsiran para ulama teerhadap 

firman Allah QS. Al-Ahzab Ayat 33 : 

             ........ 

Artinya :“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 

berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah 

yang dahulu”. (QS. Al-Ahzab : 33) 

Ayat ini sering kali dijadikan dasar untk menghalangi wanita 

bekerja diluar rumah.Al-Qurthubi (671 H) dalam tafsirnya mengatakan, 

“Makna ayat diatas adalah perintah untuk menetap di rumah bagi wanita, 
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dan tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat.” Pendapat 

yang sama dikemukakan oleh Ibnu „Arabi dan Ibnu Katsir.  

Sedangkan Muhammad Quthb dalam bukunya, Ma‟rakat At-

Taqalid, menyatakan bahwa ayat itu bukan berarti Islam melarang wanita 

bekerja.Hanya, Islam tidak menganjurkan atau mendorong agar kaum 

wanita bekerja di luar rumah, tetapi Islam membenarkan kaum wanita 

yang bekerja diluar rumah, karena kondisi darurat dan tidak 

menjadikannya sebagai dasar.
39

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya Islam 

memperbolehkan wanita bekerja diluar rumah dengan catatan seorang 

wanita tersebut sangat membutuhkan pekerjaan itu, atau pekerjaan itu 

membutuhkan tangan-tangan terampil seorang wanita, dan selama norma-

norma agama dan susila tetap terpelihara dengan baik.
40

 

C. Peran Perempuan Sebagai Pendidik 

Ilmu pengetahuan semakin penting bagi wanita ketika ia akan tampil 

menjadi ibu bagi anak-anaknya. Agar mampu melahirkan generasi yang 

berkualitas, maka wanitapun (ibu) harus berkualitas terlebih dahulu.
41
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Sebagai seorang yang beragama, kita percaya bahwa Tuhan Yang Maha 

Esa telah menciptakan perempuan sedemikian itu untuk mengemban tugas yang 

berat, yakni mendidik dan membentuk watak serta kepribadian anak. 

Menurut R.A Kartini dalam pemikirannya.Aspek wanita sebagai pendidik 

pertama manusia Kartini terutama membebankan peran pembentukan watak 

manusia kepada wanita, karena wanitalah pendidik pertama manusia. Dalam 

suratnya kepada N.v.Z., yang dimuat di Kolonial Weekblad, 25 Desember 1902, 

ia mengatakan: 

Kewajiban yang diterapkan oleh ibu alam sendiri kepada perempuan: 

pendidik pertama umat manusia! 

Bukan tanpa alasan orang mengatakan: kebaikan dan kejahatan diminum anak 

bersama air susu ibu. Alam sendirilah yang menunjuk dia untuk melakukan 

kewajiban itu.Sebagai ibu dialah pendidik pertama umat manusia.Di 

pangkuannya anak pertama-tama belajar merasa, berpikir, berbicara.Dan dalam 

kebanyakan hal pendidikan yang pertama-tama ini bukan tanpa arti untuk seluruh 

hidupnya.Tangan ibulah yang pertama-tama meletakan benih kebaikan dan 

kejahatan dalam hati manusia, yang tidak jarang dibawa sepanjang hidupnya.Dan 

bagaimana sekarang ibu-ibu Jawa dapat mendidik anak-anaknya, kalau mereka 

sendiri tidak terdidik? Peradaban dan kecerdasan bangsa Jawa tidak akandapat 

maju dengan pesatnya, kalau perempuan dalam hal itu terbelakang, tidak 

mempunyai tugas.
42

 

 

Agar wanita dapat berperan optimal sebagai tiang penyangga kehidupan 

dan keajaiban dunia, tentu saja wanita harus melengkapi dirinya dengan berbagai 

perangkat yang memungkinkannya tampil sebagai wanita hebat. 

Ilmu adalah sesuatu yang membuat seorang wanita menjadi hebat. Dengan 

ilmu, seorang wanita akan naik derajatnya. Dengan ilmu, seorang wanita akan 
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terlihat eksistensinya. Dan dengan ilmu, posisi wanita dimasyarakat tidak akan 

pernah termarjinalkan. 

Ilmu ibarat cahaya yang akan menerangi langkah kaki wanita menuju 

masa depan. Wanita berilmu pasti terangkat derajatnya. Sebaliknya, wanita 

bodoh dan kurang pengetahuan, hanya akan dianggap sebagai makhluk lemah 

yang bisa diperdayakan, bukan diberdayakan.
43

 

Demikian penting ilmu yang dimiliki orangtua terlebih ilmu seorang ibu 

yang mampu menjadikan jiwa anak berkarakter dan berwatak baik atau buruk, 

sehingga nya kewajiban atas pendidikan anak tertuju pada kedua orangtua ketika 

anak masih dalam kandungan hingga sampai anak dewasa. Untuk itu pentinglah 

seorang ibu memiliki ilmu yang cerdas, baik, agar watak ibu turun pada anak-

anak yang ia asuh. 

Al-Qur‟an dan Al-hadis banyak memberikan pujian kepada laki-laki dan 

perempuan yang mempunyai prestasi dalam ilmu pengetahuan.Dalam suatu 

riwayat disebutkan bahwa Nabi pernah didatangi kelompok kaum perempuan 

yang memohon kesediaan Nabi untuk menyisihkan waktunya guna mendapatkan 

ilmu pengetahuan.
44

 

Kemerdekaan perempuan dalam menuntut ilmu pengetahuan banyak 

dijelaskan dalam beberapa hadis, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad 

bahwa Rasulullah melaknat wanita yang membuat keserupaan diri dengan kaum 
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laki-laki, demikian pula sebaliknya, tetapi tidak dilarang mengadakan 

perserupaan dalam hal kecerdasan dan amal ma‟ruf.
45

 

Pendidikan sangatlah penting bagi setiap manusia, pendidikan moral 

akhlak bahkan pendidikan intelektual, perempuan yang menjadi pendidik utama 

bagi anak, hendaknya bagi perempuan itu setidak-tidaknya memiliki pendidikan 

tinggi pula, kecerdasan perempuan yang di harpkan mampu pula mencerdaskan 

anak-anaknya dapat menjadi alasan bagi peran perempuan sebagai pendidik 

utama dan pertama bagi anak-anaknya. 

Dengan demikian, pendidikan adalah hak atas setiap muslim, dan wajib 

hukumnya untuk dilaksanakan. Terlebih bagi wanita, dan hukumnya untuk 

dilaksanakan.Terlebih bagi wanita, pendidikan amatlah penting karena wanita 

merupakan kunci utama bagi pendidikan putra-putrinya kelak. Kaum wanita 

merupakan taman penghibur dan api pendorong bagi anak-anaknya dalam 

menghadapai masa depan. Terlebih lagi, wanita dalam hidupnya memiliki 

multifungsi, yaitu sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, dan sebagai 

seorang ibu. Dan sebagai seorang ibu, wanita adalah pendidik utama dan 

pertama, yang dipersiapkan dengan baik akan mampu melahirkan putra putri 

terbaik sebagai pilar penting pembangunan masyarakat, nusa, bangsa dan 

agama.
46
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Dapat dilihat dari penjelasannya perempuan haruslah cerdas agar 

menghasilkan anak-anak yang cerdas seperti dijelaskan di atas, perempuan yang 

perannya sebagai ibu dan sebagai pendidik utama serta pertama bagi puta-

putrinya, diharapkan mampu memiliki kecerdasan dan berpendidikan untuk 

memberi pengarahan terhadap anak-anaknya, membangun masyarakat yag cerdas 

yaitu berawal dari ruang lingkup keluarga teruta pengajaran ibu terhadap anak-

anaknya. Dengan demikian tidk lah salah bagi siapa saja untuk menuntut ilmu, 

supaya ilmu itu disalurkan kembali kepada orang-orang yang harus 

mendapatkannya.Peran perempuan sebagai pendidiklah bagi anak-anaknya yang 

perlu di jadikan tempat atau wadah utama pengajaran pertama dilaksanakan atau 

di praktikan.Begitulah, kecerdasan seorang ibu sangat dibutuhkan untuk 

keberhasilan pendidikan dan pengembangan diri sang anak. Kurangnya ilmu 

pada diri sang bunda dampaknya bisa jadi sangat besar. Mengingat jiwa anak 

adalah jiwa yang sangat bersih sekaligus masih labil sehingga apa pun 

pengajaran dan perlakukan yang diterimanya akan dengan mudah membekas dan 

diingat olehnya.
47

 

Sebagai seorang perempuan yang ditugaskan untuk menjadi pengajar 

pertama bagi anak-anaknya tidak semerta-merta ia hanya mengajarkan yang ia 

ketahui, ibu yang mampu melahirkan generasi cerdas bagi nusa dan bangsa 

haruslah pula memiliki kecerdasan dalam dirinya, bagi seorang perempuan 

tidaklah salah jika memiliki pendidikan yang tinggi agar dapat mencerdaskan 
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anak-anaknya. Acap kali terjadi bahwa perempuan bukan saja setara dengan laki-

laki sejauh menyangkut kecerdasan, tetapi kadang juga lebih unggul dibanding 

laki-laki.Titik rapuh satu-satunya dalam diri perempuan adalah intensitas 

(kekuatan) perasaan-perasaannya.
48

 

Ahmad Rifa‟i Rif‟ansepakat dengan kalimat Dian Sastro, “Entah akan 

berkarier atau menjadi ibu rumah tangga, seorang perempuan wajib 

berpendidikan tinggi, karena ia akan menjadi ibu.Ibu yang cerdas akan 

melahirkan anak-anaknya yang cerdas.”
49

 

Kecerdasan seorang ibu sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pendidikan 

dan pengembangan diri sang anak. Kurangnya ilmu pada diri sang bunda 

dampaknya bisa jadi sangat besar. Mengingat jiwa anak adalah jiwa yang sangat 

bersih sekaligus masih labil sehingga apapun pengajaran dan perlakuan yang 

diterimanya akan dengan mudah membekas dan diingat olehnya.
50

 

Dalam Islam, kaum wanita tidaklah dilarang memberi pengajaran atau 

mengajarkan ilmu pengetahuan yang telah mereka ketahui. Dan jika kita masing-

masing suka membuka lembaran buku-buku riwayat di zaman permulaan islam 

dan dimasa kebesaran-nya, tidak sedikit kita dapati nama-nama para wanita islam 

yang terkenal alim, cerdik pandai dalam ilmu pengetahuan. Bukan hanya 

menjabat sebagai guru saja, tetapi banyak juga yang sehingga menjabat selaku 

                                                             
48

Murtadha Muthahhari, Filsafat Perempuan dalam Islam, (Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2015), 

h. 155.  
49

Ahmad Rifa‟i Rif‟an, Loc.Cit.,, h. 82. 
50

Ahmad Rifa‟i Rif‟an, Op.Cit., h. 82 



56 
 

adviseur (mufti) dalam ilmu keagamaan dan hukum-hukum yang berkenaan 

dengan kewanitaan.
51

 

Atas dasar itu jika seorang ibu mendapatkan peran nya sebagai pendidik 

maka seorang anak berhak atas pengajaran dalam dirinya, anak berhak atas 

pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai 

dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang 

baik dan berguna. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 

dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
52

 

Sebagai pengasuh dan pendidik yang utama daripada anak-anak, pendidikan 

kaum ibu sangat besar pengaruhnya dalam masyarakat.Karena itu pendidikan 

yang seluas-luasnya bagi wanita menurut pembawaan masing-masing, penting 

sekali artinya.
53

 

Oleh sebab itu seorang ibu atau pendidik bagi anak-anaknya mampu 

mengajarkan hal-hal demikian terhadap anak-anaknya, seorang ibu pengajar bagi 

anak-anaknya memiliki kejujuran, lemah lembut, sabar, dan adil.Ini dapat 

diterapkan dalam mendidik anak. 

1. Menanamkan Kejujuran Kepada Anak 

Jujur adalah berlaku benar dalam perkataan maupun perbuatan. Jujur 

juga berarti kesesuaian antara apa yang dikatakan dan diperbuat seorang. 
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Wanita penting memiliki sifat jujur agar selalu benar dalam berkata, 

sehingga semua orang akan merasa senang dan puas berhadapan dengan 

dengannya.
54

Misalnya seorang anak bertanya sesuatu yang belum dia 

ketahuai kepada ibunya, maka setiap pertanyaan yang diajukan anak harus 

diberi jawaban mudah, tidak bohong, dan tidak berbelit-belit.
55

Allah SWT 

berfirman: 

                    

     

Artinya : “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, 

hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-

ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.” 

(Q. S. An-Nahl : 105) 
 

Kejujuran yang di ajaran oleh orang tua baik ibu maupun bapak, dan di 

praktikan secara langsung terhadap anak dapat menjadikan anak memiliki 

sifat jujur yang ditanamkan dalam jiwanya sejak kecil hingga dia 

ditempatkan di pendidikan sekolah. Pendidikan didalam rumahnya lah yang 

mampu menanamkan akhlak anak yang bisa dia praktikan kembali diluar 

rumah, jika anak sering mendapatkan atau melihat ibunya jujur terhadapnya 

maka anak pun akan mengikuti apa yang anak lihat dikeluarganya. 
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Pendidikan bukan sekedar meraih gelar atau mendapat ijazah, tapi 

mendidik karakter kita.Pembentukan mental yang jujur dan komitmen yang 

kuat untuk senantiasa berjalan dialur yang lurus adalah tujuan utama kita 

belajar. Ketika kejujuran telah diabaikan maka lembaga pendidikan hanya 

akan mencetak para pendusta yang cerdas. Otaknya intelek, tapi akhlaknya 

jelek.Otaknya brilian, tapi tak punya iman.Dan percayalah, pembohong yang 

cerdas, jauh lebih berbahaya ketimbang pembohong yang bodoh.
56

 

 Dari itu tugas ibu adalah mendidik anak untuk berprilaku jujur, bahkan 

dari kelakuan ibu anak dapat menirunya, anak akan menganggap apapun 

yang ibunya lakukan adalah benar, penting sekali bagi seorang perempuan 

menempatkan kejujuran dalam diri agar ditiru oleh anak-anaknya. Baik 

dalam lingkungan keluarga ataupun diluar lingkungan. 

Seorang ibu berkewajiban mendidik anak dalam keseharian nya, 

terapkanlah sikap amanah sejak dini kepada anak-anak. Anak dibiasakan 

untuk menghormati milik orang lain, misalnya dengan tidak mengambil 

mainan temannya atau mengambil makanan diwarung dengan tidak 

membayar. Jika seorang ibu menyaksikan anaknya memilik kelakuan yang 

tidak amanah, dia tidak lantas menganggap itu sebagai kewajaran sehingga 

membiarkan kelakuan anaknya itu.Dia harus berusaha dan memotivasi 
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anaknya untuk mengembalikan barang curiannya itu, bahkan lebih bagusnya 

lagi jika pengembalian itu disetai dengan penyesalan anak.
57

 

Oleh sebab itu biasakanlah agar anak-anak bersikap jujur dan berani. 

Biasanya, kejujuran dan keberanian itu hanya akan timbul pada diri anak-

anak yang telah dibina untuk biasa jujur dan berani. Misalnya saja, ketika 

anak-anak merasa tidak ada yang melihatnya ketika dia memecahkan suatu 

benda/barang, maka katakanlah kepadanya, “jika kamu jujur, ayah (ibu) 

akan memaafkanmu.”
58

 Berani disini bukan berarti anak berani mengambil 

barang milik temannya atau orang lain, akan tetapi mereka berani untuk 

mengakui kesalahannya.  

2. Bersikap Lemah Lembut Terhadap Anak 

Seorang bijak pernah meningatkan, kekayaan materi tidak ada nilainya 

jika didalam diri pemiliknya tidak punya adab.Orang kaya yang tak beradab 

tidak dihormati. Pejabat yang tak punya sopan santun akan direndahkan. 

Mungkin di depan mereka orang lain terkesan menghargai, tetapi dibelakang 

mereka justru menghinakan dan merendahkannya.
59

Ini cenderung dengan 

orang yang tak memiliki keramah tamahan dan kelemah lembutan serta 

kasih sayang yang ada didalam jiwanya. 

Ramah tamah memang terkesan sepele, tetapi ia sangat menentukan 

kebesaran kita pada masa mendatang. Maka, jadilah muslimah yang punya 

                                                             
57

Jaudah Muhammad Awwad, Op.Cit., h. 58. 
58

Jaudah Muhammad Awwad, Loc.Cit.,  h. 56. 
59

Ahmad Rifa‟i Rif‟an, Loc.Cit.,h. 47. 



60 
 

kelembutan akhlak.
60

Jika perempuan memiliki kelembutan akhlak maka 

secara tidak langsung anak dapat menirukan kelembutan itu, apapun yang 

diajarkan oleh ibu seorang anak dapat merespon cepat apapun perlakuan ibu 

terhadapnya. 

Sementara itu, ibu dengan kelemah lembutan yang dimilikinya diberi 

kepercayaan untuk mengasuh anak dan menyelesaikan persoalan-persoalan 

rumah tangga. Anak-anak memiliki tugas belajar agar nantinya bia 

menggantikan peran sebagai orangtua.
61

Seperti itulah pengajaran bagi 

seorang ibu terhadap anak-anaknya, supaya tidak ada kekerasan dalam 

memberi pengajaran terhadap mereka.Melalui pengerahan dan ilmu 

pengetahuan yang dimiliki seorang ibu maka penting bagi ibu mengerti 

bagaimana mengajarkan seorang anak.Atas dasar itu penting ilmu 

pengetahuan itu bagi seorang pendidik utama dan pertama supaya di 

praktikan dengan benar. 

Seorang ibu mengejarkan anak dengan kelembutan dan kasih 

sayangnya, jika anak melakukan kesalahan, orang tua berhak menghukum 

anak sesuai dengan kesalahann yang dilakukannya.Untuk itu, Islam 

memberikan beberapa konsep hukuman bagi anak-anak ditinjau dari segi 

manfaatnya.Pemberian hukuman harus didasarkan pada konsep tidak untuk 

menyakiti, menyiksa, atau balas dendam.Yang kita tinjau, lewat hukuman, 
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kita memberikan sesuatu yang baik dan mendidik bagi anak-anak.Pada 

hakikatnya, hukuman yang baik adalah hukuman yang disertai pamaafan dan 

toleransi, kecuali untuk hal-hal yang jelas-jelas menentang syara.
62

 

seorang berakhlak baik kepada orang tua ketika adabnya kepada orang 

tua juga baik, tidak pernah berkata kasar, suaranya tidak keras dari orang tua, 

mendo‟akan baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia, dan 

seterusnya. 

3. Memiliki Kesabaran menghadapi Anak 

Cara mengajarkan anak bagi seorang ibu yang paling utama adalah 

kesabaran, dimana seorang ibu mampu menahan emosi agar tidak 

mengeluarkan suara bernada tinggi dan menyebutkan hal-hal yang tidak 

perlu di dengar serta sampai mengangkat tangan, bagi seorang anak yang 

baru belajar perlulah pembinaan dari ibu nya, dengan kesabarannya lah yang 

mampu mengajarkan anak perlahan-lahan memahami dan mengerti apa yang 

sudah di ajarkan.  

Sabar adalah sikap tidak mengeluh, dan menahan perasaan gelisah, 

marah, dan putus asa ketika menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan.Sabar 

tidak diartikan pasrah dan menyerah pada keadaan.Namun sabar adalah 

usaha tanpa lelah atau gigih yang menggambarkan kekuatan jiwa pelakunya, 

sehingga mampu mengendalikan dan mengalahkan sesuatu yang 
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membuatnya putus asa. Wanita penting memiliki sifat sabar agar tahan 

banting dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan yang silih 

berganti.
63

Serta menghadapi kelakuan anak-anak. Allah SWT berfirman: 

                    

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat 

sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang 

yang sabar.”(QS. Al-Baqarah: 153). 

Perempuan (ibu) memanglah seseorang yang mampu memberikan 

pengajaran terhadap keluarga, anak-anak, dan lapisan masyarakat, dimana 

seorang perempuan dapat menurunkan kebiasaanya terhadap orang lain 

terlebih pada anak, apapun yang dilakukan oleh ibu anak meniru nya, seperti 

kutipan yang di ambil dari buku “pengalaman perempuan”, “Dari ibu aku 

belajar secara langsung bahwa relasi gender yang didasarkan atas 

ketergantungan bisa mencelakakan. Dari ibu pula aku belajar perlunya 

kegigihan yang dipadukan dengan kesabaran, cinta dan maaf.”
64

Sebab 

inilah perempuan (ibu) mampu mengajarkan anak-anaknya, sehingga 

anakpun mampu mengambil yang terbaik dari pengajaran ibunya. 

Seorang ibu dikatakan sabar terhadap anak jika ibu berupaya 

menyambut dan menghadapi anak-anak setiap hari dengan wajah cerah serta 
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berusaha menyebarkan suasana kasih dan bahagia walaupun berbagai 

masalah rumah menumpuk. 

Ketika anak dalam keadaan marah, bimbinglah tangannya menuju 

tempat wudhu dan ajaklah dia berwudhu atau mencuci mukanya.Jika dia 

marah sambil berdiri, bimbinglah agar dia mau duduk. 

Marah merupakan salah satu ekspresi manusiawi yang dapat di 

ekspresikan dengan kata-kata makian, menjatuhkan benda dan merusaknya, 

hingga mogok makan atau mengisolasi diri.Jika tidak segera diatasi, 

kemarahan bisa berlanjut pada permusuhan.Pada anak, faktor pemicu 

kemarahan lebih berkisar pada pembatasan gerak, beban yang terlalu berat 

dan diluar kemampuan anak, penjauhan anak dari sesuatu yang disukainya, 

atau pemaksaan kepada anak untuk mengikuti tradisi atau system yang 

ditetapkan. 

Munculnya kata-kata buruk biasanya disertai dengan 

kemarahan.Tetapi, bagaimanapun, untuk menyelamatkan kepribadian anak-

anak, mereka harus dijauhkan dari kelompok anak nakal yang biasa 

mengumbar kata-kata makian atau umpatan. Untuk mengatasinya, ada 

beberapa kiat yang dapat kita lakukan: 

a. Berilah anak penjelasan bahwa kata-kata ungkapan itu tidak disukai 

Allah. 

b. Ajaklah anak untuk meminta maaf kepada orang yang dimakinya. 
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c. Bimbinglah anak untuk meminta ampun kepada Allah SWT dan berjanji 

untuk tidak melakukannya. 

d. Jika kita cenderung tidak berhasil, hukumlah anak secara bertahap, 

sesuai dengan kesalahan mereka. 

Tugas seorang perempuan jika mendapati anak yang demikian 

haruslah bersabar dengan perlakuan anak-anak, jika tidak bisa bersabar 

dengan perlakuan anak-anak apalagi sampai mengangkat tangan dan tanpa 

sadar memukuli anak dengan sekuat tenaga maka akan mempengaruhi 

mental anak yang akan berdampak pada jiwanya, anak yang sering membuat 

ibu mengomel sebagainya adalah anak yang memerlukan perhatian lebih, 

karena dengan cara itu anak akan mendapatkan perhatian dari ibunya. 

Misalnya saja, anak yang memiliki kebiasaan mengotori tangan, wajah, atau 

pakaiannya sehingga harus dibersihkan terus menerus harus dijauhkan dari 

tempat becek atau permainan yang dapat mengotori mereka.Kebersihan 

badannya pun harus diperhatikan terus dan segala tingkah lakunya harus di 

perhatikan secara ekstra. 

Dengan demikian perempuan belajar bersabar dengan perilaku anak 

yang kadang marah, kadang melakukan hal yang tak masuk akal.Itu semata-

mata untuk mencari perhatian, dan seorang perempuan yang memilki 

kesabaran lebih adalah perempuan yang mampu mengajarkan kesabaran pula 

dan berdampak positif terhadap anak. 
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4. Memperlakukan Anak-Anak Secara Adil 

Orangtua, ibu atau bapak hendaklah berlaku adil terhadap anak-

anaknya, adil bukan berarti membagi secara rata akan tetapi mampu 

menempatkan kebutuhan anak sesuai kebutuhan mereka. Orangtua tidak 

berhak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya sebab 

ini akan mempengaruhi jiwa anak. Tidak membedakan anak laki-laki 

maupun perempuan.Dan tidak membedakan pendidikan mereka.
65

An-

Nu‟man bin Basyir meriwayatkan sebuah hadis.  

هُ  ْعُت الن ُّْعَماَن ْبَن َبِشرٍي َرِضَي اللَُّه َعن ْ َما َوُهَو َعَلى اْلِمْنََبِ يَ ُقوُل َأْعطَاِن َأِب َعِطيًَّة فَ َقاَلْت َعْن َعاِمٍر قَاَل َسَِ
ِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َعْمَرُة بِْنُت َرَواَحَة ََل أَْرَضى َحَّتَّ ُتْشِهَد َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَأََتى َرُسوَل اللَّ 

ْيُت اْبِِن ِمْن َعْمَرَة بِْنِت َرَواَحَة َعِطيًَّة فََأَمَرْتِِن َأْن أُْشِهَدَك يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل َأْعطَْيَت َوَسلََّم فَ َقاَل ِإِني َأْعطَ 
 يََّتهُ َسائَِر َوَلِدَك ِمْثَل َهَذا قَاَل ََل قَاَل فَات َُّقوا اللََّه َواْعِدُلوا بَ ْْيَ أَْوََلدُِكْم قَاَل فَ َرَجَع فَ َردَّ َعطِ 

 
Artinya : Dari Amir ra, berkata: Aku mendengar Nu‟man bin Basyir diatas 

mimbar berkata: Ayahku memberikan kepadaku akan satu 

pemberian, Lalu „Amrah binti Rawahah (ibunya) berkata: Aku 

tidak ridha hingga dipersaksikan kepada Rasulullah saw. Lalu ia 

(ayah Basyir) mendatangi Rasulullah saw lalu ia berkata: 

Sesungguhnya aku telah memberikan kepada putraku ini yang 

berasala dari „Amrah binti Rawahah suatu pemberian, lalu istri 

menyuruhku agar aku persaksikan kepadamu ya Rasulallah. Lalu 

Rasulullah saw bertanya: Apakah engkau berikan juga kepada 

anakmu yang lainnya yang semisal ini. Ia menjawab: Tidak. 

Rasulullah saw bersabda: “Bertakwalah kalian kepada Allah dan 

berlaku adillah kalian di antara anakmu” Ia berkata: “Kemudian 

ia pulang lalu mengembalikan pemberiannya.” (HR. Bukhari dan 

Muslim)
66
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Jaudah Muhammad Awwad, Op.Cit., h. 65. 
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Achmad Sunarto dan Syamsuddin Noor, Himpunan Hadits Shahih Bukhari, (Jakarta : Annur 

Press, 2012), h. 254. 
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Pernyataan diatas kembali menegaskan pentingnya keadilan dalam 

merealisasikan hak kepada anak-anak, termasuk juga dalam hal memberikan 

hukuman. 

Selain itu, tindak ketidakadilan dalam memperlakukan anak 

mengandung berbagai pengaruh negatif dalam proses perkembangan pribadi 

anak. Berikut ini ada beberapa akibat yang muncul karena ketidakadilan 

tersebut: 

a. Kecemburuan 

Kecemburuan merupakan paduan rasa cinta, benci dan 

khawatir.Gejala-gejala psikologis tersebut mendorong anak untuk 

melampiaskannya, baik langsung maupun tidak langsung.Bisa saja, 

akibat cemburu eorang anak melakukan tindak agresif dan perlawanan 

progresif berupa berkelahi, membangkang jika dinasehati, atau berusaha 

mengalahkan saingan untuk merebut perhatian orang tua. Pelampiasan 

lain yang terjadi pada anak adalah mengompol, mengisap jempol, 

menyembunyikan diri, atau sering mimpi histeris. Dengan demikian, 

kecemburuan mendorong lahirnya kedengkian dan perselisihan terus-

menerus antaranak. Dan jika berlanjut, hal itu akan memutuskan 

hubungan persaudaraan ketika mereka dewasa. 

Jika kecemburuan itu terjadi akibat seseorang ibu yang tersibukkan 

oleh kelahiran “orang asing”, dibawah ini ada beberapa cara yang dapat 

di lakukan: 
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1) Seorang ibu tidak membeda-bedakan perlakuannya terhadap anak-

anaknya. Selain itu, seorang ibu jangan terlalu ekstrem 

menunjukkan cinta ketika mengemong atau menciumi bayi, 

sementara anak lainnya melihat. 

2) Perhatian anak harus dialihkan pada sesuatu yang dapat 

menyibukkannya, seperti bermain, melukis dan sebagainya ketika 

seorang ibu akan menyusui atau mengajak bayinya bermain. 

b. Kebencian 

Akibat perlakuan yang tidak adil, anak-anak akan membenci orang 

tua. Bisa jadi, dewasa nanti, anak yang merasa dirugikan akan 

memperkarakan perlakuan orang tuanya itu ke pengadilan, apalagi jika 

basis akhlak yang ditanamkan orang tua tidak kuat. 

c. Permusuhan dan kedengkian 

Melebihkan pemberian harta waris kepada anak tertentu dapat 

menimbulkan permusuhan dan kedengkian antaranak. Lebih jauh lagi 

anak-anak akan menuduh orang tuanya telah melakukan kekejian. Buah 

dari semua itu adalah keputusannya ikatan kekeluargaan dan suasana 

yang seharusnya penuh cinta dan kasih yang berubah menjadi suasana 

yang penuh kebencian dan kasih sayang berubah menjadi suasana yang 

penuh kebencian dan permusuhan. 
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Dalam hal ini perempuan menegaskan diri agar mampu berlaku adil 

terhadap anak-anaknya, tidak membeda-bedakan yang mana yang perlu 

disayang dan dididik, tetapi semua mendapatkan perlakuan yang sama dari 

kedua orang tua, terlebih dari seorang ibu, jika seorang ibu sangat 

menyayangi anak hanya salah satu dari anak-anaknya, maka akan terlihat 

jelas ketidak adilan tersebut bagi anak-anaknya. Kedua orang tua wajib 

memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.Kewajiban 

tersebut berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku 

terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.
67

 

Menjadi ibu adalah suatu kodrat, apakah itu terhadap anak kandung 

kita maupun anak-anak lain. Kita semua pernah menjadi seorang anak 

sebelum dewasa, dan kitapun tahu bahwa anak akan membawa segala 

persoalan kepada ibunya yang diyakininya adalah tabib agung.
68

 

Perempuan yang menjadi objek utama untuk ditiru dan diikuti oleh anak-

anaknya, sepantasnya memiliki sifat jujur, lemah lembut, sabar serta adil 

terhadap anak-anaknya, karena sifat anak adalah peniru, jika ibu memberi 

pengajaran yang baik serta mempraktikan setiap hari dalam kehidupan maka 

anak akan berbuat yang sama, jika ibu memiliki sifat baik maka anak cenderung 
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Nani Suwondo, Op.Cit., h. 119. 
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Zaenal Abidin, Para Perempuan Dermawan, (Depok: Piramedia, 2008), h. 149. 
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berprilaku baik, tapi jika ibu berprilaku jahat maka tak jarang anak mengikuti 

perlakuan ibu nya. 
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BAB III 

M. QURAISH SHIHAB: PENDIDIKAN DAN KARYA-KARYANYA 

 

A. Biografi M. Quraish Shihab 

Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 

16 Februari 1944.
1
 Ia termasuk ulama dan cendikiawan muslim Indonesia 

yang dikenal ahli dalam bidang tafsir al-Qur'an. Ayah Quraish Shihab, Prof. 

KH Abdrurahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. 

Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang 

memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. 

Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua 

perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia 

(UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian 

timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai mantan 

rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972 

– 1977. 

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan 

motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya 

yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti 

                                                             
1
 M. Quraish Shihab, Lentera Al-Qur’an : Kisah dan Hikamah Kehidupan, (Bandung : PT 

Mizan Pustaka, 2014), h. 5. 
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inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat 

al-Qur'an. 

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. 

Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang 

sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang 

sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh 

ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua 

Tsanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar 

pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia 

meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish 

Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis 

berjudul “al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur'an al-Karim (kemukjizatan al-Qur'an al-

Karim dari Segi Hukum)”. 

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang olehayahnya 

yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di 

IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan 

sampai tahun 1980. Di samping mendududki jabatan resmi itu, ia juga sering 

mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas 

pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab diserahi berbagai 

jabatan, seperti kordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia 

Bagian Timur, pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang 



71 
 

pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-

celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas 

penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia 

(1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978). 

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan 

studinya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, 

Universitas Al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun (1982) dia berhasil 

menyelesaikan disertasinya yang berjudul "Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq 

wa Dirasah" dan berhasil dipertahankan dengan nilai Suma Cum Laude.
2
 

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk 

melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke 

Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir 

dan Ulum Al-Qur'an di Program Sl, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di 

samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya 

menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-

1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai 

Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga 

kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh 

                                                             
2 Abuddin Nata, Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikaan Islam di Indonesia, (Jakarta Raja: 

Grafindo Persada, , 2005), h. 363 – 364. 
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Republik Indonesia untuk Negara Republik Arab Mesir merangkap negara 

Republik Djibauti berkedudukan di Kairo. 

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana 

baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya 

berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di 

samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di 

antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 

1984), anggota Lajnah Pentashhih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. 

Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten 

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika 

organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus 

Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama 

Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan 

adalah sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika: Indonesian journal for 

Islamic Studies, Ulumul Qur 'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi jurnal Kajian 

Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.
3
 

Di samping kegiatan tersebut, H.M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai 

penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan 

yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh 

                                                             
3
 Dewan Redaksi, Suplemen Ensiklopedi Islam, 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1994), h. 111. 
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kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang 

sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, 

ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua 

lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid 

bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan 

pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi 

atau media elektronik, khususnya dibulan Ramadhan. Beberapa stasiun 

televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama 

Ramadhan yang diasuh olehnya.
4
 Jabatan formal hingga sekarang yaitu 

sebagai anggota Pentashih al-Qur'an Departemen Agama RI. 

B. Karya-Karya M. Quraish Shihab 

Di tengah-tengah berbagai aktivitas sosial, keagamaan tersebut, H.M. 

Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat produktif. Buku-

buku yang ia tulis antara lain berisi kajian di sekitar epistemology Al-Qur'an 

hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam konteks 

masyarakat Indonesia kontemporer. Lebih dari 20 buku telah lahir 

ditangannya,
5
 beberapa karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain: 

disertasinya: Durar li al-Biga'i (1982), Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan 

Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1992), Wawasan Al-

Qur'an:Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat (1996), Studi Kritis 

                                                             
4
 Abuddin Nata, op.cit, h. 364 – 365. 

5
 M. Quraish Shihab, Lentera Al-Qur’an : Kisah dan Hikamah Kehidupan, Op.Cit., h. 5. 
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Tafsir al-Manar (1994), Mu'jizat Al- Qur'an Ditinjau dari Aspek Bahasa 

(1997), Tafsir al-Mishbah. Karya ilmiah yang dimuat dalam Jurnal: di 

antaranya: M. Quraish Shihab, Istilah Jahiliah dalam al-Qur'an, dalam Jurnal 

Ulumul Qur'an; M. Quraish Shihab, Islam dan Pluralisme, dalam Jurnal 

Islamia; M. Quraish Shihab, Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam al-Qur'an, 

dalam Jurnal Salafy. 

Selain itu ia juga banyak menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan 

masalah kemasyarakatan. Di majalah Amanah dia mengasuh rubrik "Tafsir al-

Amanah", di Harian Pelita ia pernah mengasuh rubric "Pelita Hati", dan di 

Harian Republika dia mengasuh rubrik atas namanya sendiri, yaitu "M. 

Quraish Shihab Menjawab". 
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BAB IV 

ANALISIS PERAN PEREMPUAN SEBAGAI PENDIDIK PERSPEKTIF M. 

QURAISH SHIHAB 

 

A. Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Peran Perempuan dalam 

Islam 

1. Perempuan Sebagai Istri 

M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul: "Perempuan dari 

Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dariBias Lama 

Sampai Bias Baru" menyatakan: 

“Allah menciptakan lelaki dan perempuan dengan sifat dan kecenderungan-

kecenderungan tertentu yang tidak dapat menghasilkan ketenangan dan 

kesempurnaan kecuali dengan memadukan kecenderungan-kecenderungan 

itu, lalu menjadikan antara mereka mawaddah dan rahmat, yakni 

menganugerahi mereka potensi yang harus mereka asah dan kembangkan 

sehingga dapat lahir dari pernikahan mereka mawaddah dan rahmat”.
1
 

 

Didalam al-Qur‟an Allah Swt. Berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 

187 : 

....        ..... 

Artinya: “Mereka, isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan 

kamupun adalah pakaian bagi mereka.” 
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M. Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 159. 
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Salah satu fungsi pakaian adalah menutup aurat/hal yang rawan serta 

kekurangan-kekurangan. Ini berarti masing-masing memiliki kekurangan yang 

tidak dapat ditutupi kecuali dengan bantuan lawan jenisnya. 
2
 

Perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi lelaki, perempuan 

dan lelaki diciptakan sama-sama saling membutuhkan dan saling melengkapi, 

perempuan dan laki-laki saling menjaga satu sama lain untuk keharmonisan 

keluarganya. Begitulah istri yang cantik perangai nya, akan menjadikan suami 

yang baik budi pekertinya. 

Wanita dan laki-laki diinginkan Allah bekerja sama dalam 

melaksanakan amar makruf nahi munkar sebagai tanggung jawab mereka 

dalam membina kehidupan, termasuk dalam keluarga sebagai kelompok 

terkecil dalam masyarakat. Akan tetapi kewajiban ini bukan berarti wanita 

dalam hal ini tidak disamakan sepenuhnya dengan pria. Wanita melaksanakan 

kewajiban itu sesuai dengan dunia kewanitaannya. 

2. Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga 

Ibu dalam bahasa Al-Qur‟an dinamai dengan umm. Dari akar kata 

yang sama dibentuk imam (pemimpin) dan ummat. Kesemuanya bermuara 

pada makna “yang dituju” atau “yang diteladani”, dalam arti pandangan harus 

tertuju pada umat, pemimpin, dan ibu untuk diteladani. Umm atau “ibu” 

                                                             
2
Ibid.,h. 33. 
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melalui perhatiannya serta keteladanannya, serta perhatian anak kepadanya, 

dapat menciptakan pemimpin-pemimpin dan bahkan dapat membina umat. 

Sebaliknya, jika yang melahirkan seorang anak tidak berfungsi sebagai umm, 

maka umat akan hancur dan pemimpin (imam) yang wajar untuk diteladani 

pun tidak akan lahir.
3
 

Agaknya, ketika Al-Qur‟an menempatkan kewajiban berbuat baik 

kepada orangtua khususnya kepada ibu pada urutan kedua setelah kewajiban 

taat kepada Allah, bukan hanya disebabkan ibu memikul beban yang berat 

dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Tetapi juga karena ibu 

dibebani tugas menciptakan pemimpin-pemimpin umat. 

            ….. 

Artinya: “Danibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan..” (233). 

Perempuan merupakan benteng utama dalam keluarga. Peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dimulai dari peran perempuan dalam 

memberikan pendidikan kepada anaknya sebagai generasi penerus bangsa. 

Dari zaman dahulu sampai pada waktu ini, kaum perempuan 

memegang peranan yang penting sekali sebagai ibu rumah tangga yang 

meliputi segala macam pekerjaan berat ringan, seperti mengatur rumah, 

memasak, mencuci mengasuh, dan mendidik anak dan sebagainya, yang oleh 

                                                             
3
M. Quraish Shihab, Lentera Al-Qur’an : Kisah dan Hikamah Kehidupan, (Bandung : PT 

Mizan Pustaka, 2014), h. 213. 
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sebagian besar daripada kaum ibu Indonesia harus dikerjakan sendiri, tanpa 

bantuan tenaga orang lain. Seringkali kaum ibu harus bekerja siang malam, 

tanpa waktu yang cukup untuk melepaskan atau sekedar mencari hiburan. 

Tingkat kehidupan rakyat sudah barang tentu mempengaruhi nasib 

kaum ibu. Bila suatu keluarga menderita kekurangan, maka umumnya kaum 

ibulah yang paling banyak menderita, karena kebanyakan diantara mereka 

bersifat mengorbankan diri untuk kepentingan keluarga. 

 

3. Perempuan Sebagai Medis 

Dapat diartikan bahwasannya perempuan memang benar-benar 

memiliki peran yang baik, sebagai medis dalam keluarganya. Perempuan 

harus mampu menjadi yang terbaik dalam ruang lingkup keluarganya 

terutama mengenai kesehatan. Apakah perempuan boleh melayani mertua 

yang sakit? Mertua pun adalah anggota keluarga bagi kita, sebagai seorang 

perempuan yang sudah dijelaskan diatas, harus bisa menjadi yang terbaik 

dalam keluarganya, menjadi perawat mertua, itu tidak dilarang, bahkan itu 

perbuatan yang mulia. 

Mertua telah menjadi ayah/ibu menantunya. Memandikannya tidak ada 

halangan, hanya sedapat mungkin mengurangi pandangan kepada auratnya 
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atau kalau terpaksa harus memegangnya, maka hendaknya tidak memegang 

secara langsung, tetapi dengan menggunakan kaus tangan atau semacamnya.
4
 

4. Perempuan Sebagai Pekerja 

Pada prinsipnya ayah yang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup 

anak dan istrinya, tetapi itu bukan berarti bahwa ibu tidak boleh bekerja dan 

bekerja sama dengan ayah dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Kenyataan 

menunjukkan bahwa lapangan kerja di tanah air sangat terbatas. Pemerintah 

dan masyarakat tidak mampu menciptakan peluang yang dapat memenuhi 

kebutuhan semua orang. Ini menjadikan sebagian masyarakat terpaksa 

memasuki lapangan kerja yang bisa jadi bukan bidangnya, bahkan menjadi 

Tenaga Kerja Perempuan di luar negeri. Jika keadaan memaksa, suami tidak 

memperoleh peluang bekerja dan ibu yang terpaksa bekerja, maka 

keterpaksaan itu menoleransinya dan, dengan demikian, ia tidak dinilai 

berdosa.
5
 

Pembahasan menyangkut boleh atau tidaknya wanita bekerja diluar 

rumah bermula dari perbedaan penafsiran para ulama teerhadap firman Allah 

QS. Al-Ahzab Ayat 33 : 

                                                             
4
M. Quraish Shihab, Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2010), h. 64. 
5
Ibid.,h. 203. 
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             ........ 

Artinya :“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 

berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang 

dahulu”. (QS. Al-Ahzab : 33) 

Ayat ini sering kali dijadikan dasar untk menghalangi wanita bekerja 

diluar rumah. Al-Qurthubi (671 H) dalam tafsirnya mengatakan, “Makna ayat 

diatas adalah perintah untuk menetap di rumah bagi wanita, dan tidak boleh 

keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat.” Pendapat yang sama 

dikemukakan oleh Ibnu „Arabi dan Ibnu Katsir.  

Apabila memperhatikan dan menyikapi pandangan dan pendapat M. 

Quraish Shihab maka dalam perspektifnya bahwa perempuan mempunyai 

peran penting dalam kehidupannya. Menurut analisis penulis bahwa ajaran 

Islam yang menjadi esensi dari perjuangan perempuan adalah "memanusiakan 

perempuan". Perempuandimuliakan dengan segala tenggang rasanya, yang 

mampu mengahadapi segala permasalahan yang ada di sekitarnya yang tidak 

lagi sekadar dilihat sebagai obyek, sekadar pelayan suami, atau keluarganya, 

tetapi perempuan juga dilihat sebagai manusia merdeka dalam artian yang 

paling dasar. Setiap manusia akan kembali kepada Tuhan untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap perempaun sejajar dengan 

laki-laki, punya fitrah yang suci, dan kemuliaannya disisi Allah diukur bukan 

berdasarkan jenis kelaminnya, tetapi dari ketebalan taqwanya. Dengan 

demikian, Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang tinggi. 
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B. Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Peran Perempuan Sebagai Pendidik 

Apabila memperhatikan realitas didunia ini, ternyata banyak perempuan 

diantaranya menduduki jabatannya sebagai istri, ibu rumah tangga, tenaga medis 

dan pekerja dengan pelaksanaan yang baik dalam rumah tangga di kehidupannya. 

Tidak jarang sekian banyaknya perempuan yang sudah berumah tangga dapat 

membangun keluarga bersama suaminya dengan harmonis. Bagaimana 

perempuan sebagai pendidik untuk anak-anaknya, dan bagaimana  seorang ibu 

mampu melaksanakan tugas mengajarkan dan mendidik anak-anaknya. 

Gambaran bahwa tugas pembentukan watak dan pendidikan hanya terletak pada 

perempuan atau ibu karena, pada hakikatnya, kita dapat berkata bahwa kedua 

orangtua berperan besar. Kalau ibu memberi pelajaran, ayah memberi contoh 

demikian juga sebaliknya, kalau ibu memberi kehangatan, ayah memberi 

cahaya.
6
 

Dalam ilmu pendidikan ada yang dinamai kurikulum terselubung. Perannya 

sangat besar, bahkan melebihi peranan kurikulum yang ditetapkan oleh pakar. 

Tidak semua kita dapat mengerjakan kurikulum yang ditetapkan itu, tetapi kita 

semua pandai atau bodoh, secara sadar atau tidak mengajarkan kurikulum 

terselubung melalui keteladanan kita.
7
 

                                                             
6
M. Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera hati, 2005), h. 265. 

7
M. Quraish Shihab, Op.Cit.,h. 279. 
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Kalau kita merujuk kesumber-sumber ajaran Islam, kita menemukan 

banyak sekali petunjuk menyangkut kewajiban orangtua kepada anaknya, bahkan 

sebelum anak itu lahir. Karena itu al-Qur‟an berpesan bahwa:  

 

Untuk menggambarkan kesyukuran dan kegembiraan dengan kelahiran 

anak, maka begitu dia lahir setelah dibersihkan maka diazankan ditelinga kanan 

dan diiqomatkan ditelinga kirinya. Selanjutnya, pada hari ketujuh disembelihkan 

untuknya aqiqah, digunting rambutnya, ditetapkan nama yang baik untuknya. 

Menjadi hak anak/kewajiban ibu untuk menyusukan anaknya, dan 

mempersiapkan sesuai kemampuan orangtua sarana yang diperlukan untuk 

pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwanya. Anak sejak dini telah harus 

dididik baik melalui orangtuanya maupun sekolah, antara lain melalui 

pembiasaan dan ini berlanjut hingga ia dewasa. Anak juga berhak memperoleh 

pendidikan sesuai bakatnya, tidak memaksakan keinginan orang tua kepada 

anak.
8
 

Beberapa pemikiran M.Quraish Shihab mengenai peranan perempuan sifat 

dan pembentukan serta model dalam mendidik anak: 

1. Sebagai Pembentuk Kejujuran 

Memang, sebagaimana kesimpulan pakar-pakar psikologi dan 

agamawan, pembentukan watak yang paling kukuh terjadi melalui 

pembiasaan. Demikian juga sebaliknya sehingga seseorang menjadi 

                                                             
8
M. Quraish Shihab, Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2010), h. 181-82. 
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pembohong. Pembiasaan ini bisa saja pada mulanya dipaksakan, tetapi lama-

kelamaan ia menjadi kebiasaan yang melahirkan watak karena “Kalah bisa 

dari biasa.”
9
 

Biasakan anak untuk berperilaku jujur, melalui kebiasaan ibunya maka 

anak akan menirunya baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan 

masyarakat, jika dari ibu sudah menanamkan kejujuran sejak dini maka anak 

akan menanamkan didikan itu dan mempraktikannya dikehidupan sehari-

harinya. 

Pendidikan harus dapat menyiapkan anak agar mampu hidup 

menghadapi segala tantangan masa depan. Dalam konteks ini, ditemukan 

pesan yang menyatakan: “Ajarilah anak-anakmu karena mereka diciptakan 

untuk masa yang berbeda dengan masamu.” Sosialisasi antara lain dilakukan 

dengan pembiasaan, sedangkan pembiasaan terhadap anak akan sangat ampuh 

melalui keteladanan. Dari sini, contoh keteladanan ibu, bapak, dan keluarga 

akan sangat menentukan kadar keberhasilan mereka.
10

 

                          

  

Artinya: “harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya 

di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”(Al-Kahfi 

: 46) 

                                                             
9
Ibid.,h. 278. 

10
M. Quraish Shihab, Perempuan,(Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 145-146. 
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Begitulah firman Allah dalam QS. Al-kahfi. Namun, anak baru menjadi 

hiasan hidup bila ia terdidik dengan baik. Ayah dan ibu diberi tanggung jawab 

oleh Allah swt. untuk membesarkan anak-anaknya serta mengembangkan 

potensi-potensi positif yang dimilikinya. Allah swt. menghendaki agar setiap 

anak/manusia lahir dan besar dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-

baiknya.
11

 

                             

   

Artinya : “Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Luqman : 13) 
Dapat dianalisis disini bahwa pemikiran M. Quraish Shihab mengenai 

pendidikan yang di tanamkan sejak kanak-kanak maka anak akan dapat 

meniru dalam jiwanya, dapat mempraktikan kejujuran dalam hidupnya 

melalui kebiasaan yang didapat dari ibunya. 

2. Bersikap Lemah Lembut 

Seorang anak manusia yang tidak mendapat kasih sayang pada masa 

kecilnya, dan tidak juga dibiasakan mandiri pada saatnya, ditengah 

masyarakat ia akan selalu tergantung, tidak dapat mandiri. Ia tidak memiliki 

keberanian untuk menjalin hubungan dengan selainnya dan akan selalu 

                                                             
11

 M. Quraish Shihab, Loc.Cit.,h. 145. 



85 
 

bergantung pada ibunya atau orang lain. Ia takut menghadapi yang baru 

karena sesuatu yang baru atau yang tidak diketahui, biasanya, mengandung 

risiko sehingga mencemaskan/menakutkan, sedangkan yang bersangkutan 

tidak terbiasa takut dan ini pada gilirannya menjadikan aktivitasnya hanya 

terbatas pada kebiasaan yang terulang-ulang. Karena yang terulang-ulang itu 

saja yang dirasakan tanpa risiko, hanya itu yang menenangkannya. 

Memang, pada prinsipnya memperlakukan anak hendaknya dengan 

lemah lembut. Itulah anjuran utama, bahkan prinsip ajaran agama dalam 

mendidik. Menjelaskan kepada anak dengan keteladanan dan dengan bahasa 

yang sesuai adalah cara yang terbaik. Tentu saja untuk itu diperukan 

kesabaran, bukan hanya sepuluh atau dua puluh kali, tetapi berkali-kali. 

Contohnya Seperti mengajarkan sholat kepada anak-anak. Allah juga 

memerintahkan yang demikian. QS. Thaha [20]: 132 menyatakan: 

“Perintahkanlah kepada keluargamu melaksanakan sholat secara baik dan 

bersinambung dan bersabarlah dengan bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakannya”
12

 

Jangan duga bahwa penyebab senyum bayi saat yang terjadi interaksi 

antara ibu atau siapa pun yang merawatnya adalah karena dia melihat wajah 

ibu yang tersenyum padanya. Senyum itu lahir karena bayi mengenal dan 

merasakan cinta dan kasih, yang tidak harus disebabkan dia melihat ibunya. 

                                                             
12

M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda 

Ketahui, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 172. 
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Bayi yang buta pun akan tersenyum dalam usia yang sama dengan bayi 

normal, kendati yang buta tidak melihat, tetapi sekedar merasakan atau 

mendengar suara. Dari sini kemudian lahir ketertarikan, yakni keinginan 

untuk selalu dekat dan merasa aman dengan ibu atau siapapun yang 

merawatnya. 
13

 

Dengan pernyataan-pernyataan diatas, bahwasannya perempuan harus 

memiliki sifat lemah lembut terhadap anak, sebab anak memerlukan kasih 

sayang dari sosok ibu yang mendidiknya. 

3. Memiliki Kesabaran 

Menanamkan rasa percaya diri pada anak adalah hal yang penting. 

Karena itu, agamawan sebagaimana halnya para psikolog menekankan 

larangan membebani anak dengan beban yang belum sesuai dengan 

kemampuannya.
14

 

Dengan begitu perempuan wajib memiliki sifat sabar dalam menghadapi 

apapun prilaku anak, karena perempuan adalah sosok pengajar bagi anak-

anaknya, jika ibu tidak mampu menghadapi anak-anak nya maka itu akan 

berakibat terhadap jiwa anak. 

“Harta dan anak-anak adalah perhiasaan kehidupan dunia,” begitu 

firman Allah dalam QS. al-Kahf [18]: 46. Namun, anak baru menjadi hiasan 

hidup bila ia terdidik dengan baik. Ayah dan ibu diberi tanggung jawab oleh 

                                                             
13

M. Quraish Shihab, Op.Cit.,h. 276. 
14

M. Quraish Shihab, Op.Cit., h. 279 



87 
 

Allah swt. untuk membesarkan anak-anaknya serta mengembangkan potensi-

potensi positif yang dimilikinya. Allah swt. mengehendaki agar setiap 

anak/manusia lahir dan besar dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-

baiknya. “Sesungguhnya, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

(fisik dan psikis) yang sebaik-baiknya” (QS. at-Tin [95]: 4). 

Penggunaan kata “Kami” sebagai pengganti nama yang menunjuk 

kepada Allah dalam ayat di atas adalah untuk menunjukkan adanya 

keterlibatan selain dari Allah dalam penciptaan manusia dan kejadiannya 

dalam bentuk (fisik dan psikis) sebaik-baiknya. 

Cara mengajarkan anak bagi seorang ibu yang paling utama adalah 

kesabaran, dimana seorang ibu mampu menahan emosi agar tidak 

mengeluarkan suara bernada tinggi dan menyebutkan hal-hal yang tidak perlu 

di dengar serta sampai mengangkat tangan, bagi seorang anak yang baru 

belajar perlulah pembinaan dari ibu nya, dengan kelemah lembutan dan 

kesabarannya lah yang mampu mengajarkan anak perlahan-lahan memahami 

dan mengerti apa yang sudah di ajarkan.  

Ibu, bapak, dan guru harus memberi kesempatan kepadanya untuk 

bermain sebanyak mungkin, tetapi hendaknya jangan dilupakan bahwa 

“bermain itu belajar”. Sejak kecil anak sudah diajar melalui permainan dan 

dididik melalui pembiasaan. Akan baik jika anak menyaksikan ibunya shalat, 

karena salah satu sifat anak adalah meniru sehingga dengan melihat ibu 

bapaknya sholat ia akan meniru, bahkan baik jika dibelikan untuknya 
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mukena/kain atau peci, tanpa harus membebaninya dengan satu kewajiban. 

Nabi Saw. membiarkan cucunya menunggangi beliau ketika sedang sujud, 

sehingga sujud beliau terasa lama oleh makmum yang mengikuti beliau. 

Ketika shalat usai, Nabi saw. menjelaskan bahwa: “Cucuku menunggangi 

punggungku ketika sujud, dan aku enggan mengangkat kepala dari sujud 

sebelum ia puas.”
15

 

Dengan kesabaran itu lah perempuan mampu mendidik anak dengan 

baik, akhlak anak akan baik pula jika seorang ibu memiliki kesabaran itu. 

4. Memiliki Sifat Adil Terhadap Anak 

Orang tua di harapkan mampu berlaku adil terhadap anak-anaknya, baik 

itu anak kandung maupun anak-anak yang lain, sebab rasa adil yang 

didapatkan anak akan mempengaruhi kebahagiaan anak hingga dewasa, jika 

tidak akan berakibat negatif bagi anak dimasa mendatang. Karena itu, mari 

kita belajar dan belajar serta menampakkan keteladanan yang baik. Sejak dini, 

perempuan sudah harus menanamkan kesetaraan antara anak lelaki dan anak 

perempuan. Jangan sampai terjadi bahwa anak lelaki di beri kebebasan, 

sedangkan anak perempuan dikungkung dalam rumah. Anak lelaki selalu 

dibenarkan atau dimenangkan, sedangkan anak perempuan disalahkan atau 

dikalahkan. Anak lelaki diberi kebebasan berkata ya atau tidak, sedangkan 

anak perempuan diajarkan untuk berkata “ya” saja. Jangan juga anak lelaki 

                                                             
15

 M. Quraish Shihab, Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui, Op.Cit, h. 

173-174. 
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diberi kesempatann belajar, sedangkan anak perempuan dihalangi, atau anak 

lelaki diberi kesempatan belajar, sedangkan anak perempuan dihalangi, atau 

anak lelaki diberi kesempatan berpikir dan bekerja untuk menanggung hidup 

keluarga dimasa depan, sedangkan anak perempuan didik untuk hanya cantik 

dan menarik guna menanti kedatangan suami yang akan dilayani. Pembedaan-

pembedaan semacam itu harus dikikis agar perempuan tidak merasa oleh 

dirinya sendiri, atau diperlakukan oleh pihak lain, sebagai manusia kelas dua. 

Tidak! Tuhan Pencipta perempuan dan lelaki telah memberi perempuan dan 

lelaki kedudukan yang setara, dan bahwa keduanya, disamping memiliki 

keistimewaan yang tidak dimiliki pasangannya, juga memiliki kekurangan 

yang hanya dapat diatasi melalui kerja sama pasangannya.
16

 

Pada prinsipnya orang tua harus bersikap adil terhadap anak-anaknya. 

Namun, keadilan bukan berarti persamaan mutlak. Tetapi ia adalah 

keseimbangan. Karena itu, jika anak yang ibu beri perhatian berlebih itu, 

memang wajar diberi perhatian khusu, maka itulah makna keadilan. Misalnya, 

perhatian khusu, kepada yang sakit, miskin, atau yang lebih kecil. Memang 

tidak jarang juga rasa kasih dan cinta itu lahir dari sikap anak yang patuh, atau 

lebih pandai dari pada saudaranya. 

Dalam konteks ini, keadilan tetap harus ditegakkan, termasuk dalam 

keceriaan wajah dan ciuman. Jika telah diusahakan keadilan itu, tetapi hati 

masih saja tetap cenderung, maka semoga hal tersebut bukan dosa. Namun 

                                                             
16

Ibid.,h. 280. 
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demikian, ibu harus berusaha untuk tidak menampakkan kasih dan perhatian 

itu sehingga menimbulkan kecemburuan saudara-saudaranya. Anak-anak yang 

merasakan ketidakadilan orang tuanya, sekedar merasakan walau hakikatnya 

tidak demikian, anak-anak yang demikian, akan cemburu kepada saudaranya, 

bahkan dapat menjerumuskannya.
17

 

5. Memiliki Sifat Keibuan 

Dengan demikian maka sebagai ibu, seorang istri adalah pendidik 

pertama dan utama bagi anak-anaknya, khususnya pada masa-masa balita. 

Memang, keibuan adalah rasa yang dimiliki oleh setiap wanita, karenanya 

wanita selalu mendambakan seorang anak untuk menyalurkan rasa keibuan 

tersebut. Mengabaikan potensi ini, berarti mengabaikan jati diri wanita. Pakar-

pakar ilmu jiwa menekankan bahwa anak pada periode pertama kelahirannya 

sangat membutuhkan kehadiran ibu-bapaknya. Anak yang merasa kehilangan 

perhatian (misalnya dengan kelahiran adiknya) atau merasa diperlakukan 

tidak wajar, dengan dalih apa pun, dapat mengalami ketimpangan 

kepribadian. 

Rasulullah SAW pernah menegur seorang ibu yang merenggut anaknya 

secara kasar dari pangkuan Rasulullah, karena sang anak pipis, sehingga 

membasahi pakaian Rasul. Para ilmuwan juga berpendapat bahwa, sebagian 

besar kompleks kejiwaan yang dialami oleh orang dewasa adalah akibat 

dampak negatif dari perlakuan yang dialaminya waktu kecil. Oleh karena itu, 

                                                             
17

M. Quraish Shihab, Op.Cit.,h. 178. 
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dalam rumah tangga dibutuhkan seorang penanggung jawab utama terhadap 

perkembangan jiwa dan mental anak, khususnya saat usia dini (balita). Di sini 

pula agama menoleh kepada ibu, yang memiliki keistimewaan yang tidak 

dimiliki sang ayah, bahkan tidak dimiliki oleh wanita-wanita selain ibu 

kandung seorang anak. 

Ditemukan bahwa “sifat keibuan” merupakan motivasi yang sangat 

besar. Dorongan ini bahkan lebih kuat dibandingkan dorongan akibat rasa 

haus, lapar, kebutuhan seksual, dan rasa ingin tahu. Sedemikian kuat dorongan 

keibuan itu sehingga kalau ada istri yang “Membunuh” ibunya (secara 

material atau immaterial) demi cinta pada suaminya, tidak jarang ibu yang 

membunuh suaminya demi anaknya. Demikian kuatnya pengaruh keibuan 

pada diri perempuan! Pengaruh itu sangat besar pula pada anak.
18

 

Dari pernyataan di atas dengan demikian dapat dianalisis bahwa peranan 

seorang istri sebagai ibu rumah tanggaadalah untuk menjadikan rumah itu 

sebagai sakan, yakni "tempat yangmenenangkan dan menenteramkan seluruh 

anggotanya." Dalam konteksinilah Rasulullah SAW menggarisbawahi sifat-sifat 

seorang istri yang baikyakni yang menyenangkan suami bila ia dipandang, 

menaati suami bila iadiperintah, dan ia memelihara diri, harta, dan anak-anaknya, 

bila suamijauh darinya. 

                                                             
18

M. Quraish shihab, Op.Cit.,h. 272. 
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Ibu, karena kedekatannya kepada anaknya serta karena sifat-sifatnya 

seperti digambarkan di atas, diharapkan lebih berperan dalam pembentukan 

watak anak daripada selainnya.
19

 

Fungsi dan peranan inilah yang menjadikannya sebagai umm atau ibu. 

Dan demi suksesnya fungsi tersebut, Tuhan menganugerahkan kepada kaum ibu 

struktur biologis dan cirri psikologis yang berbeda dengan kaum bapak. Peranan 

ibu sebagai pendidik generasi bukanlah sesuatu yang mudah. Peranan itu tidak 

dapat diremehkan atau dikesampingkan.
20

 

Dalam sifat keibuan terkandung perasaan yang halus (mulia), jiwa 

pengorbanan yang tinggi, kesabaran terhadap beban yang terus menerus, 

ketelitian dan perhatian dalam melaksanakan tugas. Dimana sifat-sifat tersebut 

merupakan persiapan jiwa, emosi dan pola pikir seorang ibu untuk 

menyeimbangkan persiapan ragawi dalam melaksanakan tugas mengandung, 

melahirkan dan menyusui. Memang keibuan adalah rasa yang dimiliki oleh setiap 

wanita yang normal, karenanya wanita selalu mendambakan seorang anak untuk 

menyalurkan rasa keibuan tersebut. Mengabaikan potensi ini berarti 

mengabaikan jati diri wanita.
21

 

                                                             
19

M. Quraish Shihab, Op.Cit.,h. 276. 
20

M. Quraish Shihab, Loc.Cit., h. 213. 
21

M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi : Hidup Brsama Al-Qur’an (Bandung : Mizan, 

2000), h. 212-213. 
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Demikian besar peranan perempuan, sampai-sampai ada yang berkata: 

“Bukan hanya anak hasil didikan ibu, tetapi juga suami dapat menjadi hasil 

didikan istri.” 

Para pakar berkata bahwa kepribadian seseorang terbentuk melalui 

banyak faktor. Ibu, bapak, lingkungan, dan bacaan merupakan faktor-faktor 

utama. Peranan ibu dan bapak bermula sejak pembuahan dan berlanjut hingga 

terbentuknya kepribadian anak. Ini karena semua mengakui adanya faktor 

hereditas yang menurun kepada anak melalui ibu dan bapak, bukan saja dalam 

hal fisik melainkan juga psikis. Situasi kejiwaan ibu-bapak saat pembuahan juga 

dapat memengaruhi anak.
22

 

Dengan demikian dapat dianalisis secara keseluruhan bahwa pemikiran 

M. Quraish Shihab mengenai peran perempuan sebagai pendidik memiliki 

kesamaan dengan pemikiran-pemikiran ahli lainnya, yaitu:sebagai model dan 

pembentuk karakter anak yang memiliki sifat jujur yang perlu ditanamkan 

kepada anak, sifat lemah lembut yang harus dimiliki perempuan agar anak 

memiliki jiwa yang baik, sabar terhadap anak baik mereka yang memiliki sifat 

yang berbeda-beda, adil kepada semua anak-anak dan tak membeda-bedakan 

diantara mereka. Disamping kesamaan pemikiran tersebut, ditemukan juga 

pemikiran M. Quraish Shihab menambahkan bahwa dari ke 4 model dan 

pembentuk karakter anak tersebut diatas, peran perempuan sebagai pendidik 
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M. Quraish Shihab, Op.Cit.,h. 266. 
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harus pula memiliki sifat keibuan yaitu  mampu mendidikanak-anaknyamelalui 

kasih sayang, dan membentuk watak serta akhlak yang baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab satu sampai bab lima skripsi ini, maka 

kesimpulan yang dapat di ambil sebagai berikut: 

Pendapat M. Quraish Shihab bahwa peran perempuan sebagai pendidik 

berdasarkan apa yang sudah menjadi sifat dalam diri perempuan tersebut dalam 

tulisannya yang telah dikutip di bab sebelumnya, yaitu: sebagai model dan 

pembentuk karakter anak yang memiliki sifat jujur dan menanamkan kejujuran, 

memiliki sifat lemah lembut dan mendidik anak dengan penuh kasih dan sayang, 

memiliki rasa sabar dalam mendidik anak dan menghadapi kelakuan anak-anak, 

adil dalam memberikan kebutuhan terhadap anak-anak, serta memiliki sifat 

keibuan yang mampu dalam menghadapi segala kondisi anak, yang mampu 

menyayangi anak-anaknya dan mampu mendidik anak-anaknya. 

Seorang ibu apabila mampu mejaga moral anaknya maka ibu tersebut 

mampu menjaga moral bangsa. Lahirnya generasi emas penerus bangsa adalah 

hasil dari pendidikan keluarga yang sebagian besar di dominasi oleh pendidikan 

seorang ibu. Ibu yang pertama kali mendidik dan mengenalkan dunia kepada 

anak menjadikan suatu keutuhan sistem. Tidak dapat dimungkiri bahwa 

mengabaikan perempuan berarti mengabaikan setengah dari potensi masyarakat, 

dan melecehkan mereka berarti melecehkan seluruh manusia karena tidak 
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seorang manusia pun kecuali Adam dan Hawa as. yang tidak lahir melalui 

seorang perempuan. 

B. Saran 

Sebelum penulis mengakhiri penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan 

beberapa saran antara lain: 

1. Salah satu dampak hilangnya batasan-batasan peran dan fungsi antara laki-

laki dan perempuan dalam kehidupan sosial adalah adanya isu mengenai 

kesetaraan gender dan pergerakan feminisme. Meskipun Islam tidak 

membedakan peran dan fungsi keduanya, namun hendaknya itu dilakukan 

berdasarkan kodratnya masing-masing dengan tidak mengabaikan hak dan 

kewajibannya sebagai manusia. 

2. Sebagai seorang perempuan dapat memahami perannya sebagai pendidik, 

jangan menyia-nyiakan peran dan kodratnya sebagai pendidik utama, dan 

melupakan hakikat pendidikan bagi anak-anaknya. 
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