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ABSTRAK

RELEVANSI PEMIKIRAN PENDIDIKAN RA KARTINI DENGAN KONSEP 
FEMINISME DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Oleh
TRI AYU PUJI ASTUTI

Pendidikan Islam menempatkan posisi manusia secara proporsional. Islam 
menyerukan adanya persamaan dan peluang yang sama dalam belajar. Pendidikan 
diyakini kartini meberik kemampuan kepada seseorang untk perpikir rasional dan 
objektif. Kartini menaruh harapan untuk kemajuan perempuan, untuk merombak 
kultur feodal-patriarkal yang selama berabad-abad membelenggu kaum perempuan 
dimana kaum perempuan hanya dibatasi pada sektor domestik, antara dapur, sumur 
dan kasur. Kartini berusaha menyuntiknya dengan pendidikan yang sama dengan 
laki-laki.

Dari latar belakan tersebut tujuan yang akan peneliti sampaikan adalah untuk 
mengetahui konsep Feminisme dalam pendidikan Islam, untuk mengetahui 
pemikiran Kartini mengenai pendidikan perempuan, untuk mengetahui relevansi 
pemikiran pendidikan RA Kartini dengan konsep feminisme dalam pendidikan Islam. 
Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif, dengan jenis analisis taksonomi. 
Yaitu  analisis yang memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat berguna 
untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi sasaran studi.

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa (a) Setiap manusia laki-laki maupun 
perempuan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama sebagai hamba allah,  
khalifah dibumi, menerima primordial, dan berpotensi meraih potensi. Oleh sebab itu 
marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan, pembagian kerja secara seksual, 
kesemuanya harus dihapuskan di dunia pendidikan. (b) Pendidikan perempuan 
dilakankan pertama kali sebagai usaha pembangunan kepribadian anak bangsa. 
Pendidikan diarahkan kepada pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. 
Seluruh rakyat harus dapat menerima pendidikan secara sama. (c) Pemikiran Kartini
al- ummu madrasatun, relevan dengan Konsep Feminisme karena setiap mahluk 
berhak meraih prestasi. Pendidikan dan pengajaran bagi perempuan relevan dengan 
konsep feminisme yaitu pengembangan potensi peserta didik melalui proses 
pendidikan yang mengantar peserta didik menjadi hamba Allah dan khalifah di bumi, 
serta pendidikan tanpa diskriminasi Kartini relevan dengan konsep Feminisme karena
tidak mentolerir segala bentuk penindasan.

Bertitik tolak dari hasil temuan ini, saran peneliti, dengan wacana yang 
digulirkan dimaksudkan untuk ikut merombak paradigma masyarakat luas. Terlebih 
dalam dunia pendidikan Islam, pengembangan potensi dalam diri perempuan itu 
sendiri juga harus menjadi satu harapan dan kenyataan.

Kata Kunci: Kartini, Feminisme, Pendidikan Islam
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MOTTO

                           

                       

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu 
yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat 
baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia 
Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui.”(Q.s. al-Baqarah: 216)1

                                                          
1 Al-Qur,an, 02:216
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan persoalan yang sangat penting bagi semua 

kalangan, serta memiliki daya tarik tersendiri untuk terus dikaji secara lebih 

mendalam dan komprehensif, serta selalu hangat untuk selalu dibicarakan. Hal ini 

karena pendidikan Islam berperan untuk membina manusia secara utuh (kaffah) 

dan seimbang (tawazzun). Pendidikan sebagai usaha pembinaan dan 

pengembangan pribadi manusia baik dalam aspek rohani dan jasmaniah, yang 

harus berlangsung secara bertahap. Banyak ahli filsafat pendidikan memberikan 

arti pendidikan sebagai suatu proses bukan suatu seni atau tehnik.1 Dengan 

pendidikan kita akan memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat dan 

menciptakan generasi yang mampu berbuat banyak bagi kepentingan mereka atau 

dengan kata lain pendidikan sebenarnya dapat dipahami sebagai rangkaian usaha 

pembaharuan. Pendidikan pada hakikatnya tidak mengenal perbedaan. 

Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek 

kehidupan, baik dunia maupun ukhrawi, salah satu ajaran tersebut adalah 

mewajibkan umat Islam untuk melakukan pendidikan. Dalam konteks Islam 

pendidikan secara bahasa ada tiga kata yang digunakan yaitu at-tarbiyah, al-

ta’lim, dan al-ta’dib. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan 

                                                          
1 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 12
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saling cocok untuk pemaknaan pendidikan dalam Islam.2 Penulis mengutip dari 

perkataan Hasan Langlung dalam bukunya Ramayulis, bahwa pendidikan Islam 

adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan 

pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk 

beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.3 Maka pendidikan yang Islami 

adalah pendidikan yang berdasarkan Islam. Dengan demikian, nilai-nilai ajaran 

Islam itu sangat mewarnai dan mendasari seluruh proses pendidikan.

Oleh karena itu Islam dan pendidikan mempunyai hubungan yang sangat 

erat. Hubungan tersebut bersifat organis fungsional dimana pendidik difungsikan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan ke-Islaman dan Islam menjadi kerangka dasar 

serta pondasi pengembangan pendidikan Islam.4 Dalam Islam diajarkan adanya 

persamaan antar manusia, baik antara pria dan wanita maupun antar bangsa, suku 

dan keturunan. Dalam pandangan manusia, perbedaan yang meninggikan atau 

merendahkan seseorang sesungguhnya hanya nilai  pengabdian dan ketakwaannya 

kepada Allah SWT.5 Berdasarkan hak asasi tidak ada diskriminasi diantara 

mereka. Hal itu tercantum dalam QS. Al-Hujarat, ayat 13:

                          

               

                                                          
2 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 33
3 Ibid, h. 36
4 Ahmad Tafsir, Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam , (Bandung: Mimbar, 2004), h. 5
5 A. Fauzie Nurdin, Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan (Studi tentang 

relevansi perubahan pencaharian nafkah di pedesaan), (Yogyakarta: Gama Media, 2009), h. 31
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Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 
paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal.6

Al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran Islam menyatakan bahwa laki-laki 

dan perempuan diciptakan dari zat yang sama. Pernyataan ini mengupas 

diskriminasi yang menyatakan bahwa Hawa adalah penlengkap adam, karena 

diciptakan dari tulang rusuknya. Disamping itu al-Qur’an juga menyatakan bahwa 

laki-laki dan perempuan berhak atas semua yang diusahakan. Islam tidak pernah 

melegalkan penguasaan laki-laki, baik fisik maupun psikologis, terhadap 

perempuan dalam bentuk apapun. Dengan tegas Islam mengajarkan dalam al-

quran, menolak pandangan-pandangan masyarakat yang membedakan (laki-laki 

dan perempuan) dengan menytakan bahwa kedua berasala dari satu jenis yang 

sama dan dari keduanya secara bersama mengembangbiakkan keturunannya, baik 

yang pria maupun yang wanita. 

Memang ada yang mengatakan bahwa asal kejadian wanita itu berasal dari 

tulang rusuk yang bengkok, tapi pandangan semacam itu harus dipahami dalam 

pengertian muzaji (kiasan), dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para 

lelaki agar menghadapi perempuan dengan arif dan bijaksana. Karena harus diakui 

diantara mereka ada sifat, karakter, dan kecenderungan yang tidak sama dengan 

laki-laki.7

Islam sangat memposisikan perempuan dalam kedudukan yang sangat 
                                                          

6 Q.S Al-Hujarat. 49:13
7A. Fauzie Nurdin, Op. Cit., h. 33-34
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mulia. Bahkan terhadap pengorbanan perempuan yang bersifat reproduktif. Ajaran 

Islamlah yang memberikan penegasan pengharagaan atas perempuan berkaitan 

aspek reproduksi. Salah satunya adalah pernyataan bahwa seorang perempuan 

adalah sayyid apabila meninggal dalam keadaan melahirkan.8 Dengan demikian, 

sesungguhnya tidak ada satupun ayat al-Qur’an yang menyudutkan kaum 

perempuan.

Pendidikan Islam menempatkan posisi manusia secara proporsional. Islam 

menyerukan adanya persamaan dan peluang yang sama dalam belajar, sehingga 

terbukalah kesadaran untuk belajar bagi semua orang, tanpa adanya perbedaan 

antara si kaya, si miskin dan status sosial ekonomi, serta tidak pula perbedaan jenis 

kelamin.9 Laki-laki dan perempuan harus dipandang sama dalam bidang 

pendidikan. Nabi bukan hanya bisa mengucapkan doktrin umum persamaan jender 

yang melibatkan kesempatan pendidikan perempuan ini, tetapi juga sudah 

melaksanakannya.10 Muhammad SAW adalah pembela wanita dan pembebas 

seluruh wanita serta seluruh umat tertindas.

Muhammad SAW tidak pernah membodohkan dan membungkam wanita 

agar tetap patuh padanya. Bahkan kedudukannya saling melengkapi, ibarat 

pakaian yang saling melindungi. Bila setiap muslim diseru untuk mengajar dan 

mendidik hamba perempuannya dengan baik, maka mendidik dan mengajar anak 

                                                          
8 Muhammad Salik, Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Pendidikan Islam, Dalam

Jurnal Pendidikan Islam “NIZAMIA” Vol. 7, No. 2, Desember 2004, h. 127
9 Ramayulis, Op. Cit.,  h. 336. 
10 Mai Yamani, Feminisme dan Islam Persepektif Hukum dan Sastra, ter. Purwanto, 

(Bandung: Nuansa, 2000), h. 136-137
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perempuan sendiri lebih utama dan lebih wajib. Sebaik-baiknya bekal yang

diberikan adalah akhlak yang lurus dan ilmu yang beranfaat dan bermacam-macam 

dan kadarnyapun berbeda dari masa ke masa.

Ketika kita melihat kehidupan wanita ditanah air pada zaman dahulu, 

dimana kultur dan budaya daerah masih memiliki pengaruh yang sangat 

memprihatinkan. Hal tersebut merupakan dampak tidak langsung dari berbagai 

budaya yang mengikat dan membatasi kehidupan seorang wanita, bahkan saat itu 

sangat sulit bagi seorang wanita untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk 

menentukan nasibnya sendiri. 11 R.A kartini telah menjadi icon pembebasan 

perempuan Indonesia. Pembebasan yang memungkinkan perempuan mendapatkan 

pendidikan seperti laki-laki. 12

Ada banyak sebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, baik 

teologis, filosofis, maupun kultur seperti masih kentalnya budaya patriarki. Karena 

sejak berabad-abad lalu masyarakat mendominasi kebudayaan kita dengan ciri 

patriarkal dan menganggap perempuan sebagai mahluk tak berdaya. Dominasi 

laki-laki terhadap perempuan merupakan perwujudan perebutan kekuasaan yang 

berakar dari pembagian kerja yang muncul sejak awal sejarah manusia. Laki-laki 

ditempatkan sebagai pemburu, sedangkan perempuan sebagai pengasuh anak.13

Karena Struktur budaya patriarki, struktur ekonomi, struktur sosial, 

                                                          
11  http: // dwinanto.blogsome. com/2008/04/15/p851
12  http: //kewanitaande.multiply.com/journal
13 Ira D. Aini dan Milastri Muzakkar, Perempuan Pembelajar, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 

h. 12
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struktur politik bahkan struktur sosial religius telah menciptakan sistem yang 

mengatur tingkah laku perempuan, sehingga perempuan mengalami ketidak

sadaran akan keadaannya sebagai manusia pribadi14 dan masih banyak perempuan 

merasa nyaman dengan kebudayaan tersebut. 

Pada sub bahasan ini kiranya menarik untuk ditelaah beberapa hal yang 

berkaitan dengan Kartini. Seperti kegelisahan Kartini yang merupakan perempuan 

Jawa yang senantiasa gelisah berada di dalam ‘kerangkeng’ budaya patriarki kaum 

priyai. Lewat surat-suratnya, Kartini mencoba mendiskusikan segenap gejolak 

batin yang lahir dari denyut feminisme kepada sahabat-sahabatnya di luar negeri.15

Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan 

menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Dari 

buku, koran, dan majalah Eropa Kartini tertarik pada kemajuan berpikir 

perempuan Eropa. Timbul keinginan untuk memajukan perempuan pribumi, 

karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang 

rendah.16

R.A Kartini adalah prototipe perempuan kritis yang selalu ingin tahu 

tentang sesuatu, dalam pencariannya yang panjang dan belum selesai, ia ingin 

menjadi muslim sejati, ingin kembali kepada Islam dengan mempelajari ajaran 

Islam, tapi ia bergelut dengan tradisi yang kolot sekaligus ia harus menghadapi 
                                                          

14 A. Nunuk P. Murniati,  Bias Gender; buku  kedua, (Magelang: Indonesiatera, 2004), h. 18-
19

15 Imam Tholkhah, Membuka Jendela Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 
h. 144

16 Balqis Khayyirah,  Perempuan-Perempua  yang Mengubah Wajah  Dunia, (Jogjakarta: 
Palapa, 2013), h. 182-183
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serangan halus dari temannya dari Barat itu.17

Pendidikan diyakini Kartini memberikan kemampuan kepada seseorang 

untuk berpikir rasional dan objektif. Wanita yang berpendidikan akan lebih tepat 

dalam pengambilan keputusan tentang apa yang seharusnya mereka kerjakan. 

Pendidikan yang dengan Human Capital yang dihasilkan dapat menentukan jenis 

dan tingkat pekerjaan mereka. Tingkat pendidikan yang tinggi dipercaya 

menghasilkan human capital yang tinggi pula, yang pada gilirannya bisa 

meningkatkan daya tawar mereka yang bersangkutan.

Kartini merupakan tokoh feminis dunia, berbicara tentang Kartini, tidak 

lepas dari gerakan feminisme dan nilai-nilai feminisme, Kartini mencoba 

mendiskusikan segenap gejolak batin yang lahir dari denyut feminisme kepada 

sahabat-sahabatnya di luar negeri, terutama orang Belanda. Semangat untuk 

menghembuskan angin emansipasi dikalangan perempuan Jawa tak pernah pupus 

darinya. Melalui pendidikan Kartini menaruh harapan untuk kemajuan perempuan. 

Untuk merombak kultur feodal-patriarkhal yang selama berabad-abad 

membelenggu kaum perempuan dimana kaum hawa hanya dibatasi pada sektor 

domestik, antara dapur, sumur dan kasur, Kartini berusaha “Menyuntiknya” 

dengan pendididikan yang sama dengan laki laki. Kartini percaya bahwa dengan 

pendidikan kaum perempuan bisa dengan cepat dapat tercerahkan dan jendela 

masa depan akan terbuka secara lebih baik.

Nilai feminisme yang diperjuangkan oleh kaum feminisme adalah 

                                                          
17  Mansour Faqih, Membincangkan Feminisme Diskrus Gender Perspektif  Islam, (Surabaya: 

Risalah Gusti, 2000), h. 259
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memposisikan perempuan pada proporsinya, hal ini didasarkan pada ajaran al-

Quran yang diturunkan ke dunia sebagai intruksi teologis bagi pembebasan manusi 

dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan baik seksual, etnis, maupun 

ikatan-ikatan primodial lainnya. 18

Ide-ide feminisme tampaknya cukup berpotensi menggugah semangat kaum 

muslim untuk berjuang, yakni mereka yang mempunyai semangat dan idealisme 

yang tinggi untuk mengubah kenyataan yang ada menjadi lebih baik. Realitas 

masyarakat yang berbicara terkadang memang menampilkan sosok perempuan 

yang memilukan terpuruk dibidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 

kesejahteraan, politik, sosial dan lain-lain. Hasilnya tidak diingkari, gerakan-

gerakan perempuan itu berpotensi menarik simpati para muslimah. 19

Berangkat dari latar belakang di atas, hal ini mendorong penulis melakukan 

penelitian untuk mencari hubungan antara pemikiran Kartini tentang pemikiran 

perempuan dengan konsep feminisme dalam pendidikan Islam, untuk mengetahui 

kesamaan ide keduanya, sehingga menjadi jelas adanya dukungan saling 

melengkapi. Ini menjadi penting untuk diteliti dan dikembangkan sehingga 

menghasilkan pembahasan yang benar. 

Maka penelitian ini diberi judul “RELEVANSI PEMIKIRAN

PENDIDIKAN R.A KARTINI DENGAN KONSEP FEMINISME DALAM 

PENDIDIKAN ISLAM”.

                                                          
18 Imam Tholkhah, Op. Cit., h 143
19 Siti muslihati, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam, 

(Jakarta: Gema Insani, 2004), h10-14
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang 

akan dibahas dan dicari penyelesaiannya adalah:

1. Bagaimana konsep feminisme dalam pendidikan Islam?

2. Bagaimana pemikiran R.A Kartini mengenai pendidikan perempuan?

3. Bagaimana relevansi Pemikiran R.A kartini dengan konsep feminisme 

dalam pendidikan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah untuk:

1. Mendeskripsikan konsep feminisme dalam pendidikan Islam.

2. Mendeskripsikan pemikiran R.A Kartini mengenai pendidikan perempuan

3. Mendeskripsikan relevansi Pemikiran R.A Kartini dengan konsep 

feminisme dalam pendidikan Islam

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik pada 

tataran teoritik maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

a. Mendapatkan data dan fakta shahih mengenai pokok-pokok konsep 

feminisme dalam pendidikan Islam perspektif R.A Kartini.

b. Memberikan kontribusi pemikiran bagi seluruh pemikir keintelektualan 



10

dunia pendidikan Islam, sehingga bisa memberikan gambaran ide bagi 

pemikir pemula.

c. Sebagai acuan, bahan reflektif, dan konstruktif dalam pengembangan 

keilmuan di Indonesia, khususnya pengembangan keilmuan pendidikan 

Islam yang di dalamnya juga mencakup feminisme dalam pendidikan 

Islam perspektif R.A Kartini.

2. Praktis

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi pada berbagai pihak, yakni diantaranya:

a. Lembaga Penidikan Islam, Penelitian ini bisa digunakan sebagai 

referensi atau acuan untuk diterapkan dalam sebuah lembaga yang ingin 

mewujudkan pendidikan berbasis pengarusutamaan gender pada peserta 

didik secara umum.

d. Peneliti dan Calon Peneliti. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan 

sebagai pembelajaran untuk mengkaji secara detail tentang feminisme 

emansipatoris dalam pendidikan Islam perspektif R.A Kartini yang ada 

dalam dunia nyata berdasarkan teori yang pernah diperoleh. Adapun 

temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi calon 

peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang feminisme 

emansipatoris dalam pendidikan Islam perspektif R.A Kartini, dan 

mungkin juga mengembangkannya dibidang lain.
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E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada skripsi ini adalah kajian pustaka (library research) 

yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis dan data yang diperoleh 

dari pustaka, baik sumber primer maupun sekunder, sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisi data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar 

kajian analisis atau kesimpulan. Data yang dikumpulkan dapat berupa data 

primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data merujuk pada dari mana 

data penelitian itu diperoleh, data dapat berasal dari orang maupun bukan 

orang.

Data yang dipakai dalam penelitian library research ini dapat 

dikelempokkan menjadi dua, yakni:

a. Data Primer

Yang dimaksud sumber data primer adalah “sumber data yang 

secara langsung dikumpulkan dari sumber pertama dan diajukan 
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penelitian oleh peneliti dalam meneliti objek kajiannya.20

Sedangkan menurut Sayuti Ali Sumber data primer adalah dokumen, 

catatan harian, arsip, biografi yang ditulis langsung oleh pelaku, dan 

berbagai berita yang ditulis oleh orang-orang sezamannya. 21

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer 

yang terdiri dari buku-buku, majalah, artikel, catatan dan sebagainya 

yang ada kaitannya dengan pemikiran pendidikan RA. Kartini , 

Feminisme, dan Pendidikan Islam. 

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sekumpulan data yang akan 

menopang data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian.22

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan sumber data skunder 

meliputi buku-buku, penunjuang, jurnal, majalah, artikel, dan karya-

karya ilmiah lainnya yang ditulis atau diterbitkan dan berhubungan 

dengan feminisme dalam pendidikan Islam (pemikiran R.A Kartini).

3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga 

tahap, yaitu:23

                                                          
20 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 66
21 Ibid, h.  48
22 Ibid, h.. 56
23Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh; Metode Penelitian Mengenai Tokoh. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 47
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a. Tahap Orientasi. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data secara 

umum tentang pemikiran R.A Kartini mengenai pendidikan untuk 

mencari hal-hal yang menarik dan penting untuk diteliti. Dari sini 

kemudian peneliti menemukan dan menentukan fokus studi terhadap 

feminisme emansipatoris dalam pendidikan Islam.

b. Tahap Eksplorasi. Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan lebih 

terarah sesuai dengan fokus studi. Setelah menentukan fokus studi 

tentang feminisme dalam pendidikan Islam, peneliti mulai melakukan 

pengumpulan data sesuai dengan fokus studi.

c. Tahap studi terfokus. Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan studi 

tentang feminisme dalam pendidikan Islam yang dianggap penting dan 

mempunyai pengaruh signifikan pada masyarakat.

4. Analisis Data

Sesuai dengan karakteristik studi tokoh yang bersifat kualitatif, maka 

analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan jenis analisis 

taksonomi (taxonomy analysis) yaitu analisis yang memusatkan perhatian 

pada domain tertentu yang sangat berguna untuk menggambarkan fenomena 

atau masalah yang menjadi sasaran studi.24 Artinya, dalam meneliti R.A 

Kartini, peneliti tidak mendiskripsikan “predikat atau label” yang melekat 

pada diri R.A Kartini secara umum, melainkan memilih salah satu domain 

                                                          
24Arief Furchan dan Agus Maimun, Op. Cit., h. 65-66
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yaitu R.A Kartini sebagai seorang tokoh feminis muslim, kemudian peneliti 

melacaknya dan menjelaskannya secara lebih mendalam, pelacakan dimulai 

dari riwayat pendidikan, karya-karya, kemudian juga pengalaman 

intelektualnya yang memberikan kontribusi pada pembentukan pribadinya 

sebagai seorang tokoh feminis muslim.

Langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data dalam 

penelitian ini adalah:25

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

tentang tokoh feminisme yaitu R.A Kartini, kemudian peneliti mencari 

pola peranan yang dilakukan tokoh ini dalam melahirkan berbagai 

pemikiran tentang gender, baik secara teoritik maupun praktis. Dari 

sini peneliti menemukan tema yang menarik dan penting untuk diteliti 

yaitu tentang feminisme emansipatoris dalam pendidikan Islam.

b. Mencari hubungan logis antar pemikiran R.A Kartini dalam berbagai 

bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran 

tersebut.

c. Mengklasifikasikan, artinya peneliti membuat pengelompokkan 

pemikiran R.A Kartini tentang pendidikan . Dengan pengelompokkan 

semacam ini, peneliti akan dapat menarik kesimpulan.

d. Mencari generalisasi gagasan yang spesifik. Artinya, berdasarkan 

                                                          
25 Ibid.,h. 60-62
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temuan-temuan yang spesifik tantang pemikiran R.A Kartini, peneliti 

mungkin akan menemukan aspek-aspek yang dapat digeneralisasikan 

untuk tokoh-tokoh lain yang serupa. Dengan demikian studi tokoh 

tersebut akan memiliki keberlakuan yang cukup luas dalam bidangnya. 

Serta dalam temuan-temuan yang didapatkan nantinya akan dicari 

relevansinya dengan pendidikan Islam di Indonesia. Pada penelitian 

studi tokoh, data dianalisis secara induktif berdasarkan data langsung 

dari subyek penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan dan analisis data 

dilakukan secara bersamaan.26

5. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendukung signifikansi temuan, maka perlu dilakukan 

pengecekan keabsahan data studi. Pengecekan keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan kredibilitas data yaitu upaya peneliti untuk 

menjamin kesahihan data dengan mengkonfirmasikan data yang diperoleh 

kepada subyek penelitian dengan tujuan untuk membuktikan bahwa apa yang 

ditemukan peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dan sesuai 

dengan apa yang dilakukan subyek penelitian.27

Untuk menjamin kesahihan data, tekhnik pencapaian kreadibilitas data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tekhnik triangulasi 

data yaitu dengan cara membandingkan: (1) data-data yang ditulis langsung 

                                                          
26 Ibid., h. 60
27 Ibid., h. 76
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oleh R.A Kartini yaitu dalam buku Habis gelap terbitlah terang, (2) data-data 

yang ditulis langsung oleh R.A Kartini dengan data- data yang ditulis oleh 

orang lain yang meneliti atau mengkaji tentang pemikiran beliau.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah (skripsi) ini, penulis bagi 

menjadi lima bab, yang kerangka pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan tentang substansi 

dan esensi global dari seluruh materi, yang mana pembahasan materi yang ada 

dalam karya ilmiah (skripsi) ini mewakili secara global pada bab-bab yang 

lainnya, yang pada ini membahas tentang “Relevansi Pemikiran R.A Kartini 

dengan Konsep Feminisme dalam Pendidikan Islam”. Dalam penulisan karya 

ilmiah (skripsi) ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi sehingga 

saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainya.

Bahasan pada bab ini adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kontribusi atau kegunaan penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan.

Bab dua Riwayat Hidup R.A Kartini dan Pemikirannya, pada bab ini 

akan membahas tentang biografi R.A Kartini dan Pemikiran Pendidikan 

Perempuan (Feminis) menurut R.A Kartini.

Bab tiga Feminisme dan Pendidikan Islam, membahas tentang feminisme 

meliputi pengertian, sejarah dan teori serta menjelaskan tentang pendidikan Islam 
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meliputi tujuan, fungsi dan lain sebagainya.

Bab empat Analisis Pemikiran R.A Kartini, berisi analisa penulis 

mengenai pemikiran R.A Kartini yang meliputi analisa konsep feminisme, 

analisa pemikiran R.A Kartini mengenai pendidikan perempuan dan relevansi

feminisme terhadap pendidikan Islam.

Bab lima Penutup, Berisi penutup yang menguraikan kesimpulan dan 

saran- saran.
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BAB II

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN RA KARTINI

A. RIWAYAT HIDUP RA KARTINI

R.A Kartini merupakan salah satu tokoh Nasional kebanggaan masyarakat 

Jepara. Dan dikota rembang, dia mengembangkan pemikiran pemikiran segarnya 

mengenai kemajuan perempuan Indonesia. Oleh pemerintah Sukarno, ia diakui 

sebagai pahlawan emansipasi perempuan.1

Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 (28 Rabiul akhir 

1808), sebagai anak ke-5 dari keluarga ningrat putra R.M.A.A. Sosroningrat, 

kepala distrik mayong.2 Ia meninggal di usia yang masih sangat muda, yaitu 25 

tahun.Ia wafat pada taggal 17 September 1904, empat hari setelah melahirkan 

putra pertamanya, Raden Mas Susalit. Jenazahnya disemayamkan di makam 

keluarga Bupati Rembang yaitu di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten 

Rembang.3 Ayah Kartini adalah seorang Bupati Jepara, putra Pangeran Ario 

Tjondronegoro IV, Bupati Demak. Ibunya, Mas Ajeng yang berasal dari rakyat 

biasa, putra Kyai Haji Madirono seorang guru agama terkenal di desa Telukawur, 

Jepara dan Nyai Haji Siti Aminah, juga dari desa Telukawur. Ibu Kartini dinikahi 

oleh ayahnya pada tahun 1872 ketika masih bepangkat Wedada di Mayong.

Kemudian, masih dalam kedudukannya sebagai Wedana, pada 875 1875 

                                                          
1 Sri Suhandjati Sukri, Ensiklopedia Islam dan Perempuan dari Aborsi Hingga Misogini, 

(Nuansa, Bandung, 2009), h. 180
2 Siti Soemandari Soeroto, Kartini Sebuah Biografi, (Jakarta : Gunung Agung, 1982), h. 31
3 Sri Suhandjati Sukri, Op. Cit., h. 182
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sang ayah kawin lagi dengan seorang putri bangsawan tinggi, yang menurut 

Kartini adalah keturunan langsung Raja Madura yaitu Raden Ajeng Woerjan atau 

Moerjam, putri R.A.A. Tjitrowikromo, Bupati Jepara sebelum Sosroningrat. Istri 

yang kedua kemudian diangkat menjadi “garwa padmi” atau “Raden Ayu” dan 

Gusti Putri yang keluar sebagai First Lady; sedang Mas Ajeng Ngasirah 

mendapat kedudukan ‘garwa ampil.” 4

Keluarga Kartini merupakan kelompok bangsawan yang telah berpikiran 

maju. Kakeknya, Pengeran Condronegoro merupakan generasi awal dari rakyat 

Jawa yang menerima pendidikan Barat dan menguasai bahasa Belanda dengan 

Diantara putra-putra Pangeran Condronegoro yang terkenal adalah Pangeran Ario 

Hadiningrat, RMAA Ario Condronegoro dan RMAA Sosroningrat.5 RMAA 

Condronegoro merpakan seorang sastrawan yang banyak dikenal oleh pembaca 

baik di Indonesia maupun di Belanda. Buku-buku yang pernah ditulisnya antara 

lain: Kesalahan-kesalahan dalam berkarya sastra Jawa (1865), Pengelanaan Jawa 

(1866), dan Kritik dan catatan atas buku karangan Veth “Java” jilid 1 (1875-

1888).6

Ayahanda Kartini juga seorang penulis yang tajam penanya,. Tulisan-

tulisan beliau kerap diterbitkan oleh majalah “Bijdragen Vool hed Kloninkijk 

Institut Voor de Taal, Land-en Volkenkunde Voor Nederlandsch Indie”. Beliau 

                                                          
4  Siti Soemandari Soeroto, Op. Cit., h. 14
5Ibid, h. 10.
6 Suryanto Sasroatmojo, Tragedi Kartini, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2006), h. 14
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menulis problem-problem sosial di negeri ini serta usul-usul untuk 

menanggulanginya. Bahkan beliau menulis dimajalah itu, tentan penghapusan 

diskriminasi pendidikan kepada Bumiputra pada tanggal 16 Agustus 1882. Corak 

tulisan-tulisan Sosroningrat simbolik dan berkilau, namun tusukannya senyeri 

ujung jarum yang mendarah di kulit yang kena. Satu hal yang istimewa bahwa 

Sosroningrat mengupas materi-materi psikologis yang lekat dalam pendidikan 

para wanita kita. Lebih daripada kupasan mengenai perbaikan-perbaikan nasib 

dan emansipasi wanita Indonesia, Sosroningratpun secara mendetail meneliti 

berbagai kekurangan alat peraga yang ada disekolah-sekolah desa di pulau Jawa.7

R.M.A. Sosroningrat memiliki 11 putra dari dua istri. Dari garwa ampil 

lahir 8 putra putri yaitu: RM Slamet Sosroningrat, P. Sosroboesono, RM Panji 

Sosro Kartono, RA Kartini, RA Kardinah, RM Sosro Mulyono, RA Sumatri 

Sosrohadi Kusumo, RM Sosro rawito. Dan 3 putra putri dari garwa padmi yaitu: 

RA Sulastri Hadisosro, RA Roekmini dan RA Kartinah. Semuanya bergelar 

Raden Ajeng bagi anak perempuan dan Raden Mas bag anak laki-laki.8

Kartini mempunyai dua adik perempuan (Rukmini dan Kardinah), 

meskipun bukan adik kandungnya namun dia sangat senang kepada adik-

adiknya.9 Pada pagi hari mereka masuk sekolah dan sore hari merekapun harus 

belajar menyulam dan menjahit dari seorang nyonya Belanda, membaca al-Quran 

                                                          
7 Suryanto Sastroadmodjo, Op. Cit., h. 13
8 Pramoedya Ananta Toer, Panggil Aku Kartini Saja. (Jakarta: Lentera Dipantar, 2015), h. 47
9 Siti Soemandari Soeroto, Op. Cit., h. 33
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dari seorang guru agama wanita, dan pelajaran bahasa jawa dari seorang guru, 

pak Danu. 10

Ayah mereka yang merupakan Bupati Jepara, tidak membedakan antara 

anak Garwa Ampil dan Garwa Padmi. Hanya saja ia mendiskriminaikan antara 

anak perempuan dengan anak laki-laki, sesuai adat zaman itu. Kartini akrab 

dengan kedua adiknya, R.A Roekmini dan R.A Kardinah. Mereka sering disebut 

tiga saudara atau tiga serangkai.11 Oleh karena orang tuanya termasuk orang 

penting dalam pemerintahan, Kartini sempat diberi kebebasan untuk mengenyam 

pendidikan yang lebih dibandingkan perempuan lainnya. Ia bersekolah di ELS 

(Europese Lagere School) walaupun hanya sampai berumur 12 tahu. Disanalah 

antara lain Kartini belajar bahasa Belanda.

Dengan ketrampilan berbahasa Belanda, kartini mulai belajar sendiri dan 

menulis surat kepada teman-temannya yang berasal dari Belanda. Di situlah ia 

mencurahkan segala unek-uneknya tentang ketidakadilan yang dirasakannya akan 

beberapa hal yang ia anggap memojokkan wanita pada waktu itu.12

Pada tahun 1892 Kartini mencapai usia 12,5 tahun. Sudah menginjak 

masa remaja putri. Meskipun ayahnya cukup pregresip untuk memasukkan putri-

putrinya ke sekolah, namun ia masih belum dapat melepaskan seluruh adat 

kebiasaan bangsawan yang kolot. Kartini anak yang demikian banyak bakatnya , 

                                                          
10 Ibid, h. 34
11https://reginanatalinanaomi.wordpress.com/2013/12/12/resensi-buku-kartini-sebuah-

biografi/diakses pada Senin, 12 Desember 2016.
12 https://id.wikipedia.org/wiki/Kartini
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anak lincah dan periang itu, tidak boleh melanjutkan pelajaran. Ia harus 

meninggalkan apa yang menyenangkan disekolah. Ia sudah dianggap cukup besar 

untuk tunduk kepada adat-kebiasaan kuno, dan harus dipingit.13

Sejarah Kartini mulai jelas pada babak ia masuk pingitan ini. Dalam 

penjara ini dia mengalami pendalaman dan seakan-akan hidupnya yang masih 

muda itu dipaksa untuk memahami persoalan-persoalan yang sebenarnya bukan 

atau belum layak menjadi garapannya.14 Sebagai rasa kecewa itu diluapkan 

dalam suratnya kepada nyonya Estella Zeehandeelar, cuplikan dari surat tersebut:

“Betapa saya dapat menahan kehidupan yang demikian, tiadalah saya 

tahu, hanya yang saya ketahui masa itu sangat sengsara”15

Dalam surat yang lain juga di kirimkan kepada nyonya Estella 

Zeehandeelar sahabat Karibnya, Kartini bercerita sejak awal permulaannya dalam 

gaya orang ketiga:

“Si gadis cilik berumur 12,5 tahun sekarang, dan tibalah masa baginya 
untuk mengucapkan selamat jalan bagi kehidupan bocah yang ceria: 
meminta diri pada bangku sekolah yang ia suka duduk di atasnya; pada 
kawan-kawannya orang Eropa, yang ia suka berada di tengah-tengahnya.
.........dia tahu benar bahwa pintu sekolah yang member ia jalan pada 
banyak hal yang dicintainya, telah tertutup baginya. Perpisahan dari 
guru-gurunya tercinta yang bicara padanya begitu manis dan ramah 
sewaktu ia hendak pergi; dari kawan-kawan kecil, yang menjabat 
tangannya dengan mata berlinangan; dari tempat dimana telah ia 
lewatkan jam-jam sangat sedap; sangat berat baginya.”16

                                                          
13 Siti Soemandari, Op. Cit., h. 48
14 Pramoedya Ananta Toer, Op. Cit., h. 67
15 Arminj Pane, Habis Gelap Terbitlah Terang, cet.26, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 41
16 Pramoedya Ananta Toer, Op. Cit., h. 67-68
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Dengan kakaknya yang perempuan yang juga masih dipingit, Kartini 

berkasih-kasih juga, tetapi dalam batin dan pikiran sangat berjauhan. Saudaranya 

itu suka memegang adat, dan sangat mencela cita-cita Kartini. Pada mulanya 

Kartini berjauhan dengan ibunya. Pergaulan antara anak, ibu, bapak dikalangan 

orang Jawa sudah kaku betul, karena itu makin terasa kepada Kartini betapa 

sunyinya rasa hatinya, sebab ibunya seolah-olah menjauhkannya dari hati. 

Untung ada dua orang yang sayang kepadanya, ialah bapaknya dan saudaranya 

Sosrokartono.17

Sejak usia sekolah, Kartini menunjukan ketekunan juga bakatnya  dalam 

membaca dan menulis. Ia membaca buku tokoh-tokoh seperti Multatuli, maka 

tidak heran bila ia mengetahui seluk beluk panindasan penjajahan Belanda sejak 

kecil. Hal ini memberikan kesadaran pada Kartini untuk menentang penjajah 

Belanda.

Raden Ajeng Kartini adalah salah satu figur yang mengambil peran aktif 

dalam perjuangan penuh tantangan. Raden Ajeng Kartini seorang ningrat yang 

dalam jiwa dan mata tekadnya apalagi sebenar-benarnya memiliki 

kebangsawanan dalam makna yang sangat dalam. Kebangsawanan darah, 

kebangsawanan pikir, dan hati.18

Keinginan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan diwujudkan 

Kartini dengan keinginananya untuk menuntut ilmu di negeri Belanda. Hal ini 

                                                          
17 Arminj Pane, Op. Cit., h 8-9
18Suryono Sastroatmodjo, Op. Cit., h. 3



24

disampaikan Kartini kepada sahabatnya, Mr. JH Abendanon, meskipun niat ini 

dibatalkan oleh Kartini. Meskipun Kartini gagal menuntut ilmu ke negeri 

Belanda, Kartini berhasil menghimpun sekolah pertama bagi gadis-gadis 

Bumiputera yang diselenggarakan di serambi pendopo belakang Kabupaten 

Jepara. Berikut ini adalah karya-karya yang ditulis oleh R.A. Kartini maupun 

karya yang berkaitan dengan dirinya:

1. Habis Gelap Terbitlah Terang

2. Surat-surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya (Surat-surat 

Kartini)

3. Letters from Kartini, An Indonesian Feminist 1900-1904

4. panggil aku kartini saja karya pramoedya anantatoer

5. kartini surat- surat kepada nY RM abendanon dan suaminya

6. aku mau feminism dan nasionalisme. Surat-surat kartini kepada Stella 

Zeehandelaar 1899-1903

B. Latar Belakang Pemikiran Pendidikan Kartini

Kartini berpendapat bahwa pendidikan perempuan harus diutamakan 

karena perempuan sebagai pendidik pertama dalam pembentukan watak anak. 

Bagaimana anak-anak bangsa dapat menjadi penerus yang baik jika seorang ibu 

tidak dapat mendidik dengan baik. Pemikiran kartini dikala itu sudah lebih maju 

dari zamannya yang masih kolot. Ia pandai berbahasa belanda karna Kartini 

bersekolah hingga berusia 12 tahun, terhitung lebih lama dibandingkan dengan 
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teman-teman semasanya. Dengan ketrampilan berbahasa Belanda, kartini mulai 

belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-temannya yang berasal dari 

Belanda. Di situlah ia mencurahkan segala unek-uneknya tentang ketidakadilan 

yang dirasakannya akan beberapa hal yang ia anggap memojokkan wanita pada 

waktu itu. Sejarah Kartini mulai jelas pada babak ia masuk pingitan ini. Dalam 

penjara ini dia mengalami pendalaman dan seakan-akan hidupnya yang masih 

muda itu dipaksa untuk memahami persoalan-persoalan yang sebenarnya bukan 

atau belum layak menjadi garapannya.19 Sebagai rasa kecewa itu diluapkan 

dalam suratnya kepada nyonya Estella Zeehandeelar, cuplikan dari surat tersebut:

“Betapa saya dapat menahan kehidupan yang demikian, tiadalah saya 

tahu, hanya yang saya ketahui masa itu sangat sengsara”20

Dalam surat yang lain juga di kirimkan kepada nyonya Estella 

Zeehandeelar sahabat Karibnya, Kartini bercerita sejak awal permulaannya dalam 

gaya orang ketiga:

“Si gadis cilik berumur 12,5 tahun sekarang, dan tibalah masa baginya 
untuk mengucapkan selamat jalan bagi kehidupan bocah yang ceria: 
meminta diri pada bangku sekolah yang ia suka duduk di atasnya; pada 
kawan-kawannya orang Eropa, yang ia suka berada di tengah-tengahnya.
.........dia tahu benar bahwa pintu sekolah yang member ia jalan pada 
banyak hal yang dicintainya, telah tertutup baginya. Perpisahan dari 
guru-gurunya tercinta yang bicara padanya begitu manis dan ramah 
sewaktu ia hendak pergi; dari kawan-kawan kecil, yang menjabat 
tangannya dengan mata berlinangan; dari tempat dimana telah ia 
lewatkan jam-jam sangat sedap; sangat berat baginya.”21

                                                          
19 Pramoedya Ananta Toer, Op. Cit., h. 67
20 Arminj Pane, Habis Gelap Terbitlah Terang, cet.26, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 41
21 Pramoedya Ananta Toer, Op. Cit., h. 67-68
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Selain membaca, ia berkorespondensi dengan sahabat-sahabatnya di 

Belanda, yang menjadikan jiwanya semakin matang, yang mengantarkannya 

berpikir demokratis serta berorientasi kedepan dalam bertindak. Dalam surat 

yang dikirimkan kepada sahabatnya di Belanda, ia mengkritik adat-istiadat yang 

dipandangnya sebagai penghambat kemajuan perempuan seperti budaya 

memingit perempuan.  Ia mengajukan agar perempuan diberi kebebasan unutuk 

menuntut ilmu dan bebas belajar. Bahkan, keinginan melanjutkan sekolah ke 

Belanda diurungkan dan memohon kepada pemerintah Kolonial Belanda agar 

beasiswanya diberikan kepada pemuda Indonesia lain. Ia lebih senang 

melanjutkan sekolah guru.

Sadar bahwa cita-cita perjuangan untuk meningkatkan derajat perempuan 

lewat pendidikan tidak dapat dijalankan sendiri, maka ia menerima lamaran 

Bupati Rebang, Raden Mas Adipati Djojodningrat, seseorang duda yang 

memiliki beberapa anak. Perkawinan kartini berlangsung pada tanggal 8 

November 1903. Empat hari setelah menikah Kartini meninggalkan Jepara 

pindah ke Kota Rembang. Langkah awal yang diambil oleh Kartini adalah 

mendirikan sekolah perempuan du rumahnya, yaitu disebeah Timur gapura 

Kabupaten Rembang (sekarang digunakan sebagai Kantor Wakil Bupati 

Rembang). Tidak perlu waktu lama, sekolah Kartini memiliki banyak murid. 

Bagi murid dari kalangan tidak mampu tidak dipungut biaya. Kemajuan sekolah 

semakin pesat, sehingga diperlukan banyak tenaga pengajar, oleh karena itu  

Kartini mengajukan permohonan bantuan dana kepada pemerintah Belanda untuk 
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ikut membiayai.22

Dapat disimpulkan bahwa latar belakang pemikiran pendidikan kartini 

selain karna ia pandai berbahasa Belanda ia juga terus berkorespondensi dengan 

sahabat-sahabatnya dibelanda, yaitu dengan mengirimkan surat untuk bertukar 

fikiran, dan Kartini juga sosok yang gemar membaca buku-buku dan juga 

mendapatkan bimbingan dari gurunya yang bernama KH. Soleh Darat hingga ia 

matang untuk memperjuangkan pendidikan kaum perempuan pada masa itu.

C. Pemikiran R.A Kartini Tentang Pendidikan

1. Aspek Perempuan sebagai Pendidik Pertama

Perempuan sebagai pendidik pertama berperan dalam pembentukan 

watak anaknya. Dalam suratnya kepada N.V.Z., yang dimuat di Kolonial 

Weekblad, pada tanggal 25 Desember 1902, ia mengatakan:

“Bukan tanpa alasan orang mengatakan Kebaikan dan kejahatan dimulai 
anak bersama air susu Ibu. Alam sendirilah yang menunjuk dia untuk 
melakukan kewajiban itu. Sebagai ibu dialah pendidik pertama anaknya. Di 
pangkuannya anak pertama belajar merasa, berpikir, berbicara. Dan dalam 
kebanyakan hal pendidikan pertama-tama bukan tanpa arti untuk seluruh 
hidupnya. Tangan ibulah yang meletakkan benih kebaikan dan kejahatan dalam 
hati manusia, yang tidak jarang dibawa sepanjang hidupnya. Dan bagiamana 
sekarang ibu-ibu Jawa dapat mendidik anak-anaknya, kalau mereka sendiri 
tidak terdidik? Peradaban dan kecerdasan bangsa Jawa tidak akan maju dengan 
pesatnya, kalau perempuan dalam hal itu terbelakang.”23

Kartini berpendapat, membesarkan seorang anak adalah tugas besar. 

Pembentukan kepriabdian manusia pertama-tama harus diperoleh dari rumah. 

Para calon ibu terus diberi semacam pendidikan dan pembinaan keluarga.
                                                          

22 Sri Suhandjati, Op. Cit., h. 181
23Dri Arbaningsih, Kartini Dari Sisi Lain Melacak Pemikiran Kartini Tentang Emansipasi 

Bangsa, (Jakarta: KOMPAS, 2005). h. 127
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Dan sekarang bagiamana keluarga dapat mendidik dengan baik, kalau 

unsur yang penting dalam keluarga, yakni perempuan, ibu, sama sekali tidak 

cakap mendidik?24

Karena itu Kartini meminta pemerintah otonomi Hindia-Belanda 

memperhatikan masalah ini dengan serius, teruama menyangkut kebutuhan dana 

dan tenaga pengajarnya. Dengan menjelaskan peran dan tanggungjawab 

perempuan dalam masyarakat. Kesadaran ini, dalam pandangan Kartini, lebih 

efektif dari pada suatu pemerintah penguasa yang jarang diketahui 

manfaatnya.25

Seperti sudah sering dikatakan, R.A. Kartini menganggap pengaruh 

biologis ibu kepada anak yang dilahirkan dan dibesarkan dipangkuannya sangat 

penting bagi pembentukan watak serta perkembangan jiwa anak itu selanjutnya. 

Akan tetapi karena pada waktu itu kaum ibu kita pada umumnya belum 

mendapat pendidikan, maka perlu diadakan sekolah bagi perempuan dengan 

guru-guru yang kompeten, yang mampu memberi pendidikan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan zaman.26

Bagi Kartini peradaban masyarakat terletak di tangan perempuan, karena 

itu perempuan harus dididik diberi pelajaran dan turut serta dalam usaha untuk 

mencerdaskan bangsa.

Dalam notanya kepada Roeseboom tersebut Kartini sampai kepada 

                                                          
24 Ibid., h. 128.
25 Ibid., h. 129.
26Siti Sumantri Soeroto, Op. Cit., h. 321
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kesimpulan, sepanjang peradaban manusia ditopang oleh jiwa-jiwa yang tidak 

memiliki keseimbangan antara kecerdasan otak dan budi pekerti, tatanan 

masyarakat akan tetap pincang dalam memberikan pendidikan kepada 

perempuan, karena itulah, dalam karya Kartini tertulis sebagai berikut:

“Sekolah saja tidak cukup untuk membentuk pikiran dan perasaan 

manusia, rumahpun harus turut mendidik”.27

Kartini yakin, pendidikan manusia harus dimulai sedini mungkin, namun 

bukan pendidikan yang hanya membentuk menjadi keras kepala, yang kelak 

akan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri dan bersikap semena-mena. 

Perempuan bertanggung jawab terhadap corak kehidupan di masyarakat, apalagi 

perempuan (ibu) adalah pendidik pertama dan utama. Di tangannya terbentuk 

generasi yang menjadi harapan umat dan tergenggam masa depan umat, karena 

ia adalah tiang Negara yang menentukan tegak atau runtuhnya Negara atau 

masyarakat.

2. Aspek Pendidikan dan Pengajaran Bagi Perempuan

Pendidikan dan pengajaran bagi Bumiputra hendaknya ditujukan kepada 

hal-hal praktis demi meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup rakyat. 

Pemikiran Kartini mengenai sistem pengajaran untuk zaman itu boleh dikatakan 

sangat modern, karena menempatkan anak didik sebagai subyek kegiatan belajar 

mengajar, bukan sebagai obyek pengajaran seperti lazimnya pendidikan pada 

                                                          
27 Dri Arbaningsih, Op. Cit., h. 133.
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waktu itu.28

Pendidikan yang dimaksudkan oleh  Kartini bukanlah hanya pendidikan 

formal saja, tetapi juga pendidikan budi pekerti. Konsep pendidikan Kartini 

terkonsep pada penyempurnaan kecerdasan berpikir (cipto) dan kepekaan budi 

pekerti (roso) siswa melalui keteladanan sikap dan prilaku guru. Pendidikan 

harus mampu menanamkan moralitas yang akan membentuk siswa berwatak 

ksatria, seperti kutipan berikut:

“Kesadaran anak-anak harus dibangunkan, "bahwa mereka harus 
memenuhi panggilan budi dalam masyarakat terhadap bangsa yang akan 
mereka kemudikan. Kewajiban para guru adalah menjadikan anak-anak 
perempuan yang dipercayakan kepada mereka, menurut pandangan 
mereka yang sebaik-baiknya dan dengan sekuat tenaganya perempuan-
perempuan yang beradab, cerdas, sadar, akan panggilan budinya dalam 
masyarakat. Menjadi ibu yang penuh kasih sayang, pendidikan yang 
berbudi dan cakap. Dan selanjutnya agar dengan cara apapun juga 
berguna dalam masyarakat yang dalam tiap bidang sangat memerlukan 
pertolongan.” 29

Kartini juga melihat pentingnya menjaga silaturahmi antara siswa yang 

sudah lulus sekolah dan yang masih berstatus siswa, yang dihubungkan oleh 

figur guru sebagai sumber pengetahuan sekaligus sebagai pembahas manfaat 

pelajaran sekolah (teori) di lapangan (praktek).30

Mengenai kurikulum sekolah yang di cita-citakan itu ternyata berbeda 

sekali dari sistem pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Kartini berpendapat 

                                                          
28 Ibid., h. 124
29Ibid, h. 134
30Ibid, h. 126
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bahwa suatu sistem pendidikan yang hanya ditujukan kepada pelajaran 

intelektualistis itu salah, pendidikan tidak hanya bersifat mengasah otak saja. 

Pendidikan budi pekerti dan pembinaan watak adalah sangat penting juga dan 

bahkan harus diutamakan.

“Memang dalam sekolah kami, kami lebih mementingkan 
pendidikan budi pekerti dari pada doktrinal. Oleh sebab itu kami juga 
tidak menginginkan sekolah itu didirikan oleh pemerintah, melainkan 
oleh swasta, karena kami nanti akan tunduk pada peraturan-peraturan 
tertentu. Padahal kami ingin membangun sekolah menurut gagasan kami 
sendiri. Kami ingin mendidik anak-anak seperti seorang ibu mendidik 
anak-anaknya. Cara mendidik di situ seperti dalam suatu rumah tangga 
besar, di mana anggota-anggotanya saling mencintai dan saling 
mengajar, dan di mana ibu tidak hanya namanya saja, melainkan 
sungguh ibu pendidik jasmani dan rohani anaknya”.31

Kartini ingin meletakkan dasar moralitas bagi masyarakat Bumiputra 

melalui pendidikan budi pekerti sebagai pengimbang pendidikan akal (rasio). 

Kartini berpandangan bahwa peradaban manusia membutuhkan keseimbangan 

antara akal dan budi pekerti. Budi pekerti adalah sumber moralitas keadilan dan 

perikemanusiaan, yang menurut Kartini kurang dipedulikan. Menurut hemat 

Kartini, hanya dengan memiliki moralitas keadilan dan peri-kemanusiaanlah 

pemimpin mampu menyelenggarakan kehidupan bersama dengan rakyat tanpa 

penindasan.32

Pendidikan yang diinginkan Kartini tidak hanya menyangkut penguasan 

                                                          
31Siti Sumantri Soeroto, Op. Cit., h. 321
32Dri Arbaningsih, Op. Cit., h. 117
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materi kognitif saja, melainkan bagiamana menjadikan manusia-manusia yang 

berbudi luhur dan berjiwa besar. Yaitu, pendidikan yang mengarahkan manusia 

menuju kesejatian dirinya secara sempurna, baik aspek kognitif, aspek afektif, 

maupun aspek psikomotorik. Atau dengan kata lain, pendidikan yang bisa 

menumbuhkan kekokohan diri secara sempurna baik spiritual, moral dan 

intelektual.33

Kartini menginginkan keseimbangan otak dan akhlak, jadi siswa selain 

pandai dalam hal teori, mereka juga harus mempunyai ketrampilan sehingga 

pengaplikasian dari teori tersebut terlaksana.

3. Pendidikan Tanpa Diskriminasi

Pendidikan merupakan salah satu yang menjadi kepedulian Kartini 

untuk memajukan kaum perempuan dan bangsa Bumiputra umumnya. Dialah 

Kartini, yang mengirimkan nota kepada pemerintah kolonial, yang dikirimkan 

kepada Penasehat Hukum Kementrian Jajahan, Slingenberg tahun 1903 

bertepatan dengan masih berlangsungnya politik etis pemeritah kolonial 

Belanda. Nota Kartini berjudul "Berilah Pendidikan Kepada Bangsa Jawa"

memuat berbagai hal termasuk kritik terhadap kebijakan, perilaku pejabat 

pemerintah kolonial dalam bidang kesehatan, budaya dan pendidikan. Terutama 

pendidikan, Kartini menelankan pentingnya bangsa Bumiputra terdidik.

Mengenai pendidikan bagi Bumiputra, Kartini mengingatkan bahwa 

                                                          
33Imam Tholkhah, Membuka Jendela Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2004), h. 154
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semua Bumiputra harus memperoleh pendidikan bagi kalangan manapun dan 

berlaku untuk semua orang tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam suratnya 

kepada Nyonya Abendanon, Kartini menyatakan bahwa pengajaran bagi 

perempuan akan bermanfaat bagi Bumiputra pada umumnya.

Kemampuan Kartini membaca buku berbagai bahasa memperluas 

peluang perempuan pada akses politik. Kemampuan Kartini membaca buku 

berbagai bahasa, menjadi alat pencapaiannya akses ilmu pengetahuan dan 

pengalaman berbagai bangsa. Pendidikan juga memberi peluang bagi 

perempuan untuk mengembangkan potensinya.

Kartini adalah orang Jawa pertama yang memikirkan tentang pendidikan 

gadis remaja bangsa Jawa dan menyatakan keyakinannya bahwa perlunya 

pendidikan. Dalam hal itu ia mendahului pemerintah Hindia Belanda. Pada 

dasawarsa terakhir dari abad 19 ia sudah merumuskan gagasan-gagasannya 

mengenai masalah itu sampai mendetail. Sebetulnya yang diidam-idamkannya 

ialah sebuah sekolah untuk para perempuan.34

Kartini memiliki keyakinan bahwa pendidikan haruslah diberikan secara 

sama antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan merupakan kata kunci menuju 

perubahan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu 

mediator utama pembebasan manusia dari diskriminasi dan penindasan. Khusus 

kaum perempuan diharapkan Kartini bukan hanya menjadi komoditi domestik, 
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melainkan bagaimana bisa memasuki peran emansipatoris di dalam pergaulan 

global yang dinamis dan progresif. 

Kondisi perempuan pada era Kartini sangat memprihatinkan, karena 

sedikit sekali perempuan yang bisa memasuki sekolah. Tercatat bahwa pada 

tahun 1879 hanya 713 gadis Jawa dan Madura yang bisa menikmati bangku 

sekolah. Atas keprihatinan inilah Kartini memberontak dan bergerak secara 

revolusioner untuk menggelegarkan pembebasan kondisi pendidikan perempuan 

di Indonesia.35

Dalam kaitan ini, pengalaman Kartini |menjadi penting untuk 

diperhatikan. Dia adalah saksi dari munculnya sebuah kesadaran baru di 

kalangan perempuan Indonesia, dan masyarakat Indonesia secara umum, 

tentang kemajuan perempuan, yang tumbuh menyusul kebijakan politik etis. 

Kartini memang mewarisi semangat pembaharuan pendidikan dari Abendanon. 

Ini ditandai tidak saja kedekatannya dengan salah seorang tokoh politik etis 

tersebut, tetapi yang terpenting adalah hasratnya yang besar bagi kemajuan 

kaum perempuan. Lebih dari itu, sejalan dengan pemikiran Abendanon, Kartini 

memilih pendidikan sebagai jalur yang harus ditempuh perempuan untuk 

memperoleh pengakuan sejajar dengan kaum laki-laki. Dalam kaitan inilah, dia 

diakui sebagai simbol dari awal gerakan emansipasi perempuan di Indonesia, 
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dia menjadi pelopor kebangkitan perempuan Indonesia.36

Hasrat Kartini untuk memajukan kaum perempuan memang harus 

berhadapan dengan sistem sosial dan budaya Jawa yang tidak berpihak, dia 

harus tunduk pada ayahnya yang memilih menikahkan dia ketimbang 

mendukung memperoleh pendidikan lebih tinggi. Namun demikian, hal yang 

paling penting dalam konteks ini adalah bahwa Kartini mempresentasikan 

kebangkitan satu kesadaran baru yang tengah berkembang di kalangan bangsa 

Indoensia, di mana kemauan menjadi satu wacana sosial dan intelektual yang 

dominan. Surat-surat Kartini, yang kemudian diterbitkan sebagai penghargaan 

atas cita-citanya untuk kemajuan kaum perempuan, dengan tegas merefleksikan 

pemikiran yang berkembang secara umum saat itu, satu pemikiran bangsa 

Indonesia yang mencitakan kemajuan. Hasrat dan cita kemajuan memang 

menjadi ciri utama pergerakan Indonesia. Budi utomo, berdiri tahun 1905, 

merupakan wujud dari keinginan sebagian bangsa Indonesia, lagi-lagi mereka 

yang terdirik secara Barat, untuk memperjuangkan terciptanya kemajuan. 

Pembentukan organisasi modern, satu bentuk baru perjuangan bangsa Indonesia 

saat itu, merupakan bukti dari keakraban mereka dengan pranata modernitas 

yang diperkenalkan pemerintah kolonial, atas dasar makna ideologi kemajuan 

memperoleh pendasaran historis-sosiologis di Indonesia.

Penting ditekankan, perkembangan sebagaimana dijelaskan di atas, di 
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mana gagasan kemajuan menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia saat itu, 

memang didukung teknologi cetak yang sudah diperkenalkan pihak kolonial. Di 

samping tentu saja faktor pendidikan, perkembangan teknologi cetak telah 

memainkan peran sangat penting dalam pembentukan wacana sosial-intelektual 

di Indonesia. Media cetak telah menyediakan sarana demikian efektif bagi 

perkembangan dan penyebaran gagasan, dan selanjutnya perubahan sosial, 

termasuk gerakan kaum perempuan pada awal abad ke-20. Lagi-lagi 

pengalaman Kartini memberi bukti hal demikian. Kemajuan kaum perempuan 

yang dicitakan Kartini menjadi milik bersama bangsa Indonesia, khususnya 

mereka dari kalangan pergerakaan berbasis di perkotaan. Hal ini tentu saja 

terjadi karena gagasan-gagasan Kartini disebarkan melalui tulisan-tulisan yang 

terbit di berbagai surat kabar, yang memang telah berkembang pesat di 

Indonesia saat itu. Tulisan-tulisan Kartini dibaca tidak saja oleh sahabat-sahabat 

sebangsa, tetapi juga dari bangsa, lain, khususnya Belanda.37

Tentu saja mereka sangat tertarik dan kagum, bahwa seorang putri 

Bumiputra dapat menulis tentang hal-hal aktual dalam masyarakat dan dalam 

bahasa Belanda yang demikian indahnya. Di antara mereka ada beberapa yang 

memberanikan diri mengirim surat kepada Kartini untuk menyatakan 

kekaguman serta dukungan mereka atas gagasan dan cita-cita suci Kartini 

mengenai emansipasi kaum perempuan dan perempuan Indonesia pada 
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umumnya. Mereka juga mengagumi keluhuran budi Kartini yang meskipun 

berasal dari kalangan ningrat tinggi, bersedia untuk bekerja dikalangan rakyat 

biasa dan bahkan menamakan diri anak rakyat. Kartini gembira menerima surat-

surat itu, yang menunjukkan antusiasme muda yang masih murni. Dalam 

menjawab surat-surat ini Kartini menempatkan diri sebagai mbakyu (Saudara 

tua) mereka, kepada siapa mereka dapat menceritakan segala suka duka dan 

juga meminta nasehat jika memerlukannya.38

Perempuan akan lebih dihargai bila ia memperoleh pendidikan yang 

sama dengan laki-laki dan apalagi lebih tinggi. Perempuan berpendidikan yang 

diangankan Kartini adalah bagaimana ia bisa memasuki sektor-sektor publik, 

seperti peneliti, penguasaha, wartawan, arsitek, dan bahkan pemimpin Negara 

Itulah yang ada dalam bidikan lensa- lensa angan-angan Kartini menuju 

pembebasan dan kebebasan perempuan dalam perspektif pendidikan.

Atas jasa Kartini ini, kemudian bermunculan wanita-wanita Indonesia 

yang berpendidikan modern. Liberalisasi dan emansipasi pendidikan terus 

digalakkan bagi kaum perempuan. Kaum wanita era sesudah Kartini boleh 

berbangga dan sekaligus berbenah diri kea rah dua beban yang harus dipikul, 

yaitu sektor domestik dan sektor publik. Wanita dewasa ini harus 

menyeimbangkan segenap potensi dan kesempatan yang ada, antara rumah 

tangga dan karirnya. Kemampuan manajerial balancing ini diharapkan supaya 

apa yang menjadi cita-cita awal gerakan feminisme tidak sia-sia dan tidak 
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menjadi nihil.39

Pandangan Kartini tentang pendidikan barangkali bisa dijelaskan 

kedalam beberapa hal. Pertama, pendidikan perempuan haruslah ditekankan 

pertama kali sebagai usaha, mengejawantahkan pembangunan kepribadian anak 

bangsa secara menyeluruh. Kedua, selain diorientasikan kepada pengetahuan 

dan keterampilan, pendidikan hendaknya juga diarahkanm kepada pembentukan 

watak dan kepribadian peserta didik. Ketiga, kunci kemajuan bangsa terletak 

pada pendidikan, karena itu seluruh rakyat harus dapat menerima pendidikan 

secara sama. Sistem dan praktek pendidikan tidak mengenal diskriminasi dan 

siapa saja tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, keturunan, kedudukan sosial 

dan sebagainya berhak memperoleh pendidikan.40

Kartini berusaha untuk memberikan perubahan terhadap posisi 

perempuan Jawa pada waktu itu. Karena Kartini berharap kaum perempuan 

akan memperoleh nasib yang lebih baik daripada apa yang dialaminya. Kartini 

merupakan sosok pejuang pemikiran modern pertama sekaligus menjadi 

inspirator bagi perempuan penerusnya. Beliau tidak hanya pejuang saja, 

melainkan juga seorang pejuang pembebasan pemikiran untuk bangsanya.

C. Penelitian Sebelumnya

Kajian atau penelitian tentang  konsep pembaharuan pendidikan Islam 

memang sudah dilakukan oleh beberapa sarjana, termasuk yang berkaitan 
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dengan pendidikan agama Islam, akan tetapi masih sedikit yang melakukan 

penelitian terkait hal tersebut. Dari kajian pustaka yang peneliti lakukan untuk 

karya skripsi, maka sejauh yang peneliti ketahui terdapat beberapa karya yang 

mengkaji mengenai konsep pembaharuan pendidikan Islam menurut Prof. Dr. H. 

Muhaimin, MA. Diantara karya-karya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Alfaizah, Konsep Pemerataan 

Pendidikan  bagi Perempuan Menurut R.A Kartini Persepektif Pendidikan 

Islam, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga : 2017), karya ini berupaya 

meneliti pemikiran R.A Kartini tentang konsep pemerataan pendidikan 

untuk kaum perempuan. Dengan metode penelitian content analysis, yaitu 

tehnik penelitian yang ditunjukan untuk membuat kesimpulan dengan cara 

mengidentifikasikan karakteristik tertentu pada pesan-pesan pada suatu teks 

secara sistematik dan objektif. Siti Alfaiza mengungkapkan bahwa: 1) 

Konsep pemerataan yang disampaikan R.A Kartini, berbentuk gagasan 

yang tertuang dalam surat-surat yang ia kirimkan kepada sahabatnya. 

Kemudian gagasan tersebut ia wujudkan dengan mendirikan sekolah untuk 

gadis Jawa. Konsep pemerataan pendidikan untuk kaum perempuan yang 

diinginkan R.A Kartini adalah: kaum perempuan harus diberikan pendidikan 

supaya dapat mengejar ketinggalannya, tidak hanya di Sekolah Rendah, 

tetapi juga dapat meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi, supaya sejajar 

dengan saudara-saudaranya yang laki-laki. Sebaliknya, anak laki-laki juga 
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perlu diberi tambahan pendidikan agar tidak egoistic. 2) Persepektif 

pendidikan Islam, melihat adanya pengaruh pendidikan Islam yang cukup 

besar dalam perkembangan pemikiran R.A Kartini. Dimana dalam 

Pendidikan Islam terdapat pendidikan yang tidak membeda-bedakan dalam 

segi apapun dalam mendapatkan hak pendidikan. Kartini yang memahami 

bahwa dalam pendidikan Islam mengajarkan bahwa derajat lak-i-laki dan 

perempuan itu sama. Tidak pantas jika ada diskriminasi dalam bidang 

apapun, terlebih dalam pendidikan.41

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Kholisoh, Konsep Pendidikan 

Perempuan R.A Kartini dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang 

(Salatiga, IAIN Salatiga: 2016), karya ini berupaya meneliti pemikiran R.A 

Kartini tentang pendidikan perempuan dalam buku Habis Gelap Terbitlah 

Terang dan relevansinya dalam konteks kekinian. Dengan metode 

pengumpulan data menggunakan Library Research. Siti Kholisoh 

mengungkapkan bahwa pendidikan perempuan menurut R.A Kartini terbagi 

dalam  5 konsep: pertama konsep perempuan tempat pendidikan yang 

pertama, kedua konsep perempuan menjadi pembawa perubahan, ketiga 

konsep pendidikan itu mendidik budi dan jiwa, keempat konsep pendidikan 

kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk kemajuan bangsa dan terakhir 

konsep pendidikan untuk cinta tanah air. Kelima konsep pendidikan 
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perempuan menurut R.A. Kartini tersebut relevan dengan pendidikan 

perempuan dalam konteks kekinian. Hal itu dikarenakan kelima konsep 

tersebut sesuai dengan keadaan pendidikan perempuan sekarang. Bahkan 

konsep-konsep tersebut juga sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. 

Terbukti dari kelima konsep itu, semuanya sesuai dengan ayat Al-Qur’an, 

Hadis maupun syair Arab. Sehingga semakin jelaslah bahwa kelima konsep 

pendidikan perempuan menurut R.A. Kartini juga sesuai dengan ajaran 

Islam.42

3. Penelitian yang dilakukan oleh Elin Nur Aslichah, Pemikiran R.A Kartini 

Tentang Pendidikan Berwawasan Gender Dan Relevansinya Dalam 

Pendidikan Islam (Telaah Buku Habis Gelap Terbitlah Terang). (Semarang, 

IAIN Walisongo Semarang: 2006), karya ini berupaya meneliti pemikiran 

R.A Kartini tentang Pendidikan Berwawasan Gender yang tertuang dalam 

buku Habis Gelap Terbitlah Terang dan relevansinya dalam pendidikan 

Islam. Dengan metode pengumpulan data deskriptif analitis filosofis. Elin 

Nur Aslichah mengungkapkan bahwa pendidikan berwawasan gender 

menurut R.A Kartini sebagai berikut: 1) Pendidikan berwawasan gender 

adalah pendidikan yang didalamnya ada nilai-nilai keadilan bagi laki-laki 

dan perempuan sehingga mereka mampu mengembangkan potensi yang 

dimilikinya sehingga dapat dapat berperan aktif dan mempunyai 
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ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Tujuan dalam pendidikan berwawasan gender lebih menekankan keadilan 

bagi kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) baik dalam proses 

belajar mengajar maupun buku-buku penunjang agar mereka dapat berperan

aktif dalam lingkungannya. 2) Pokok-pokok pemikiran R.A Kartini tentang 

pendidikan berwawasan gender dan relevansinya dalam pendidikan Islam 

adalah ada kesamaan tujuan antara pemikiran R.A Kartini dan pendidikan 

Islam. Hal itu terletak pada memberikan hak yang sama diantara individu 

baik laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Agar mampu 

berperan serta atau bermanfaat terhadap lingkungannya serta mempunyai 

akhlak yang baik. Dalam arti takwa pada Tuhan Yang Maha Esa.43

                                                          
43 http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-

2006-elinnurasl-1011, diakses pada Sabtu, 08 Oktober 2017, 20:02
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BAB III

FEMINISME DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. KONSEP FEMINISME

1. Gender dan Feminisme

Konsep mendasar yang ditawarkan feminisme untuk menganalisis

masyarakat adalah gender. Secara terminologis gender dapat didefinisikan 

sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender 

dipandang sebagai suatu konsep kultur yang dipakai untuk membedakan peran, 

prilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan 

yang berkembang dalam masyarakat.1 Ann Oakley sebagaimana dikutip oleh 

Ahmad Baidowi2, mendefinisikan bahwa gender adalah perbedaan prilaku antara 

perempuan dan laki-laki yang dikonstruk secara sosial, diciptakan oleh laki-laki 

dan perempuan sendiri.

Mansour Faqih berpendapat tentang gender, yakni suatu sifat yang 

melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikontruksikan secara 

sosial maupun cultural. Misalnya, perempuan dikenal dengan sifatnya yang 

lemah lembut, berparas cantik, emosional, atau memiliki sifat keibuan. 

Sementara laki-laki diangap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari sifat itu 

sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki 

                                                          
1 Alfian Rokhmansyah, Pengantar Gender dan Feminisme, (Yogyakarta: Garudhawaca, 

2016), h. 1
2 Ahmad Baidowi, Tafsir Feminisme: kajian Perempuan dalam al-Qur;an dan Para Musafir 

Kontemporer, (Bandung: Nuansa, 2015), h. 30.
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yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang 

kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu 

kewaktu, dan dari tempat ketempat lainnya.3

Dipahami bahwa gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar 

untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari 

segi kondisi sosial dan budayan nilai dan prilaku, mentalitas dan emosi, serta 

faktor-faktor nonbiologis lainnya. Gender sering diidentifikasikan dengan jenis 

kelamin (sex) padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender juga sering 

dipahami sebagai pemberian dari tuhan atau kodrat ilahi, padahal gender tidak 

semata-mata demikian.4

Terjadi salah kaprah dalam penggunaan kata sex pada keseharian 

masyarakat Indonesia, karena kata itu biasanya diidentikkan dengan hubungan 

badan antara dua jenis manusia. Sex dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis 

kelamin, yang menunjukan adanya penyifatan dan pembagian dua jenis kelamin 

manusia secara biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Para feminis sepakat 

bahwa pada dataran ini, ada garis yang bersifat nature, dimana laki-laki dan 

perempuan memiliki karakteristik tertentu yang melekat pada masing-masingnya 

secara permanen, kodrat dan tidak dipertukarkan satu dengan yang lainnya. 

Misalnya laki-laki dengan kepemilikannya akan penis, produksi sperma, dan 

lain-lain. Sementara perempuan mempunyai sel telur, alat reproduksi, alat untuk 

menyusui dan rahim.5

                                                          
3 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), h. 8-9
4 Alfian Rokhmansyah, Op. Cit., h. 1-2
5 Siti Muslikhati, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam, 

(Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 19-20.
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Berbeda dengan sex, konsep gender adalah sikap yang melekat pada laki-

laki maupun perempuan yang dikontruksikan secara sosial maupun kultural. 

Misalnya bahwa perempuan itu dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional, 

dan keibuan. Sedangkan laki-lai dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri 

dari sifat itu dapat dipertukarkan, artinya laki-laki juga ada yang lemah lembut, 

emosional, dan keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan 

perkasa. Perubahan ciri, sifat tersebut dapat berubah dari waktu kewaktu dan dari 

tempat ketempat lainnya.6

Istilah pemaknaan gender dibedakan menjai beberapa pengetian, yakni 

pertama, 

Dalam perkembangannya, jender digunakan sebagai pisau analisis untuk 

memahami realitas social berkaitan dengan perempuan dan laki-laki. Mislanya 

untuk menganalisis bahwa pemahaman yang keliru mengenai jender sebagai 

kodrat akan merugikan dan menderitakan perempuan, anggapan atau 

pembebanan perempuan sebagai pihak yang kodratnya dunia sebatas ‘sumur, 

kasur, dan dapur’ telah mngakibatkan jutaan perempuan tidak mempunyai 

pilihan lain selain tidak mengenyam pendidikan, merapikan rumah, mengurus 

anak, dan memasak.7

Sejarah perbedaan gender terjadi melalui proses yang panjang, sosialisasi 

gender pada akhirnya dianggap sebagai ketentuan tuhan, seolah-olah gender 

                                                          
6 Alfian Rokhmansyah, Op. Cit., h.  2-3
7Arimbi Heroepoetri, Percakapan Tentang Feminisme Vs Neoliberalisme, (Jakarta: 

debtWATCH, 2004), h. 4-5
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bersifat biologis yang tidak bisa diubah-ubah lagi, sehingga perbedaan gender 

dianggapa sebagai kodrat laki-laki maupun perempuan. Karena dianggap sebagai 

kodrat maka upaya untuk menolak perbedaan gender dianggap sebagai upaya 

melawan ketentuan tuhan. Sesungguhnya perbedaan gender yang melahirkan 

peran gender tidak menjadi masalah, persoalan barulah muncul apabila peran 

gender, menyebabkan munculnya struktur ketidakadilan. Secara biologis 

perempuan bisa hamil dan melahirkan kemudian mempunyai peran gender 

sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik anak, hal ini tidak menjadi masalah. 

Apalagi peran-peran tersebut merupakan pilihan perempuan sendiri. Namun pada 

kenyataannya peran gender perempuan kerap kali mengalami ketidakadilan. Hal 

ini menurut Mansour Fakih terbukti dengan terjadinya subordinasi perempuan, 

terjadinya marginalisasi, pelabelan negatif dan banyaknya kekerasan, dan 

penyiksaan (violence) terhadap kaum perempuan.

Dalam sejarah feminisme, tidak mudah melihat kapan gerakan ini 

dimulai. Namun setidaknya, bahwa feminisme dimulai sejak perempuan mulai 

secara sadar mengorganisasikan diri mereka dalam sekala yang cukup untuk 

memperbaiki kondisi ketertindasan mereka.8

Feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya 

antara kaum wanita dan pria.9 Istilah feminism menurut pandangan Wolf adalah 

feminism sebagai suatu hal yang mengungkapkan harga diri pribadi dan harga 

diri semua perempuan. Istilah “feminism” bagi Wolf Hams diartikan dengan 

“menjadi manusia”. Pada pemahaman yang demikian maka perempuan akan 

percaya pada diri mereka sendiri.

                                                          
8 Ibid, h. 7-8
9W.J.S. Poerardaminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 281
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Maggie Humm dalam bukunya ”dictionafy of Feminisme Theories”

menyebutkan feminism merupakan idiologi pembebasan perempuan karena yang 

melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan 

mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang dimilikinya.10

Bagi Bahsin dan Night mendefiniskan feminise sebagai suatu kesadaran 

akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di masyarakat, tempat 

kerja, dan keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk 

mengubah kesadaran tersebut. Maka hakikat feminisme dari masa kini adalah 

perjuangan untuk mencapai kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan 

dalam memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun 

di luar rumahtangga. 11

Seiring berjalannya waktu feminisme bukanlah sekedar sebuah wacana, 

melainkan sebuah ideologi yang hakikatnya perlawanan, anti dan bebas dari 

penindasan, dominasi, hegemoni, ketidakadilan, dan kekerasan yang dialami 

perempuan.12 Dengan dipahami dari ideologi tentang perlawanan, ini 

mengindikasikan bahwa dalam feminisme harus ada aksi untuk membebaskan  

perempuan dari semua ketidakadilan, sehingga feminisme juga memiliki arti 

gerakan-gerakan intelektual yang muncul dan tumbuh secara akademis maupun 

bentuk upaya-upaya politik dan sosial perempuan untuk mengakhiri penindasan 

yang dialami.13

                                                          
10 Syari Hidayatulloh, Teologi Feminise Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 5
11 Arimbi Heroepoetri, Op. Cit., h. 10
12 Ibid, h. 5
13 Syarif Hidayatulloh, h. 5
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Mansouf Faqih juga menjelaskan bahwa feminisme merupakan gerakan 

yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada 

dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan 

eksploitasi tersebut.14

Dengan beragam arti feminisme, maka akan sulit mendapatkan definisi 

feminisme dalam ruang dan waktu. Hal ini karena feminisme tidak mengusung 

teori tunggal, akan tetapi menyesuaikan kondisi sosiokultural yang 

melatarbelakangi munculnya paham itu serta serta adanya perbedaan tingkat 

kesadaran, presepsi, dan tindakan yang dilakukan oleh para feminis. 

Dengan demikian feminisme kini bukan lagi sekedar ideologi dan 

kepercayaan semata, melainkan ajakan untuk bertindak atau gerakan pembebasan 

perempuan yang nyata dan dapat mengangkat derajat perempuan pada posisi 

yang sepantasnya. Jika tidak, maka feminisme hanya akan menjadi retorika saja 

bahkan keberadaannya akan ditelan waktu.

2. Ruang-ruang Sosio Historis Bagi Lahirnya Feminisme

Ketika awalnya pada abad ke-17 istilah feminisme mulai digunakan, 

maknanya kita fahami pada kontek waktu itu, berakar pada analisis politik tahun 

1970-an. Feminis atau bahasa Inggrisnya feminism, berasal dari bahasa latin 

femina=women, scara harfiah artinya “having the qualities of females”. Istilah 

ini awalnya digunakan merujuk pada teori tentang persamaan seksual dan hak-

hak asasi perempuan, menggantikan womanism pada tahun 1980-an.

                                                          
14 Mansouf  Fakih, Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2006), h. 82
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Pembahasan tentang bagaimaa feminisme lahir dimulai dengan 

pemaparan bagaimana masyarakat memandang tentang perempuan, hingga 

muncul pemikiran dari sekelompok orang (yang berperan sebagai agent of 

change) terhadap adanya ketidakadilan (tidak egaliter) terhadap perempuan 

didalam cara pandang masyarakat tersebut. Kedudukan tentang perempuan dalam 

pandangan umat-umat sebelum Islam sangat rendah dan hina. Mereka tidak 

menganggap perempuan sebagai manusia yang sempurna. Bagi mereka, 

perempuan adalah pangkal keburukan dan sumber bencana. Pendapat yang sama 

dapat kita jumpai dalam tradisi agama-agama, apakah Induisme, Budhisme, 

Yahudi, ataupun Kristen/katolik.15

Modernisasi yang terdapat di dunia Barat (lewat revolusi industri) 

menjadi momentum balik kehidupan masyarakat. Proses tersebut mampu 

menawarkan berbagai perubahan, baik variasi kebutuhan, jenis pekerjaan 

maupun cara pemenuhan kebutuhannya. Daftar kebutuhan sekunder, tersier, 

bahkan luks semakin tak terbatas. Kekuatan otot laki-laki telah diganti oleh 

mesin-mesin pabrik, lalu kecemerlangan otak, ketekunan dan kemampuan 

managemen menjadi kekuatan baru yang dibutuhkan dalam idustrialisasi sebagai 

awal modernisasi. Para perempuan di Barat pun terpancing untuk mulai keluar 

kesektor publik sebagai alat produksi, sementara sektor domestik masih menjadi 

tanggung jawab. Seiring dengan terbukanya kesempatan kerja dan juga 

pendidikan bagi perempuan, menyebabkan mereka mampu untuk melihat dunia 

lama mereka (yaitu sektor domestik) dengan sudut pandang yang berbeda, 

                                                          
15 Siti Muslikhati, Op. Cit., h. 22
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sehingga membawa pada munculya kesadaran baru, betapa selama ini posisi 

perempuan sangat tertinggal jauh dari laki-laki. Hal ini memicu dan 

menyuburkan isu-isu penindasan dan pelecehan hak asasi ternasuk hak-hak 

wanita/ perempuan. Munculah kemudian gerakan perempuan sebagai reaksi 

terhadap perubahan sosial yang terjadi. Gerakan ini melahirkan paham 

keperempuanan yang lazim disebut feminisme.16

Dalam menghadapi ‘tuduhan’ bahwa feminsme berasal dari ‘Barat’ dan 

oleh karenanya asing bagi perempuan di ‘Timur’ para feminis meyakini bahwa 

feminisme hadir besamaan dengan kesadaran yang dimiliki perempuan, dalam 

lingkungan personal maupun publik, dimana mereka menyadari ketidakadilan 

yang dialami dan mengambil langkah untuk mengubahnya. Feminisme di Asia 

misalnya muncul pada abad ke-19 dalam konteks kesadaran tentang hak-hak 

demokrasi serta ketidakadilan yang menimpa perempuan. Kesadaran ini muncul 

selama perjuangan melawan kekuasaan asing.17

Meskipun setidaknya telah disepakati bahwa feminisme sebagai istilah 

untuk pertama kali digunakan pada abad ke-17 di Inggris, feminisme menangkap 

bahwa dalam dunia saat ini, penindasan, hegemoni, dominasi, menimpa pihak 

yang dilemahkan, dalam hal ini perempuan. Ini yang bisa disebut ideologi 

patriarki, yaitu sebuah ideologi yang berdasarkan kekuasaan laki-laki, berpusat 

pada laki-laki, yang mengakar secara sistematik pada lembaga sosial-ekonomi-

politi-ekonomi-budaya, yang menjadi dasar penindasan perempuan. 

                                                          
16 Ibid, h. 25-26
17 Arimbi Heroepoetri, Op. Cit., h.  8-9
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Feminisme meyakini, perempuan merdeka atas tubuh, diri, dan hidupnya. 

Bahwa perempuan adalah subjek utuh yang memiliki daya dan kedaulatan, sama 

dengan laki-laki. Bahwa tujuan akhir feminis bukanlah kemenangan suatu 

kelompok atas kelompok lainnya (dalam hal ini perempuan atas laki-laki), atau 

pemusatan kekuasaan si satu pihak, melainkan penataan kembali segenap segi 

masyarakat tanpa penindasan. Ini tentu bukanlah sebuah babak peperangan 

melawan laki-laki (seksisme), melainkan melawan system yang menindas, 

utamanya menindas kaum perempuan. 

Dengan demikian, feminisme jelas tidak sama dengan seksisme, karena 

seksisme adalah sistem pendiskriminasian terhadap individu berdasarkan jenis 

kelaminya, laki-laki dan pempuan, vis a vis, dan dalam kenyataanya seksisme 

adalah hubungan sosial dimana laki-laki merendahkan perempuan. Feminis juga 

tidak sama dengan lesbian, tidak sama dengan pro seks bebas, tidak sama dengan 

tidak kawin, tidak sama dengan feminin, dan tidak sama dengan atheis.18

3. Ragam Gerakan Feminisme

Gerakan feminisme dikontekstualkan dengan kepentingan sejarah dan 

tempatnya, maka muncul gerakan-gerakan feminisme kontemporer, seperti 

feminisme liberal, gerakan feminisme radikal, dan gerakan feminisme marxis-

sosialis.19

a. Gerakan Feminis Liberal

Gerakan ini mulai berkembang pada abad ke-18, didasari pada prinsip-

                                                          
18 Ibid, h. 12-14.
19 Siti Muslikhati, Op. Cit., h. 31
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prinsip liberalisme yaitu bahwa semua orang (perempuan dan laki-laki) 

dengan kemampuan rasionalitasnya, diciptakan dengan hak-hak yang 

sama, dan setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk 

memajukan dirinya.

Perempuan didiskriminasikan hak, kesempatan, dan kebebasannya 

karena ia perempuan. Oleh karena itu untuk menghapus diskriminasi 

tersebut, perlu diperjuangkan perubahan hukum dan reformasi sosial yang 

membuka kesempatan yang sebesar-besarnya bagi pendidikan untuk 

perempuan. 20

Gerakan feminis liberal mendasarkan pahamnya pada prinsip-prinsip 

liberialisme yang percaya bahwa tujuan utama dari hidup bermasyarakat 

adalah kebebasan individu. Kebebasan individu dipandang sebagai kondisi 

yang  paling ideal, karena dalam kebebasan seorang individu dapat 

memilih untuk memuaskan ekspresinya terhadap hal-hal yang 

diinginkannya21

Kendati demikian, kelompok ini tetap menolak kesamaan secara 

keseluruhan antar laki-laki dan perempuan tersebut. Dalam beberapa hal, 

aliran ini masih tetap memandang perlu adanya pembedaan antara laki-

laki dan perempuan, seperti yang berhubungan dengan fungsi reproduksi. 

Aliran liberal ini membenarkan perempuan bekerja bersama laki-laki dan 

                                                          
20 Arimbi Heroepoetri, Op. Cit., h. 36
21 Dadang anshori, Membincangkan Feminisme, (Bandung: Pustaka Hidayah. 1997), h. 47
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menghendaki agar perempuan diintregasikan secara total di dalam peran 

sosial dan domestik. Dengan demikian tidak ada lagi satu kelompong yang 

lebih dominan. Tampaknya ini banyak dianut oleh kalangan feminis di 

Indonesia, baik yang dari tradisi Islam dan tradisi Kristen atau tradisi 

lainnya.22

b. Gerakan Feminisme Radikal 

Gerakan ini berkembang pesat di Amerika pada tahun 1960-an sampai 

1970-an, mereka memfokuskan pada keberadaan institusi keluarga dan 

sistem patriarki.23 Feminism radikal berasumsi bahwa ketidakadilan 

gender bersumber dari adanya perbedan biologis antara laki-laki dan 

perempuan. Perbedaan struktur ideologi tersebut terkait peran kehamilan 

dan keibuan yang selalu diperankan oleh perempuan.24 Lembaga 

perkawinan adalah lembaga formalisasi untuk menindas perempuan, 

sehingga tugas utama feminisme radikal adalah untuk menolak institusi 

keluarga,25 menggugat semua lembaga yang merugikan seperti lembaga 

patriarki yang dianggap merugikan karena telah jelas-jelas 

menguntungkan laki-laki.26

c. Gerakan Feminisme Marxis-Sosialis

Gerakan ini lebih berkonsentrasi bagaimana menghilangkan setruktur 

                                                          
22 Syari Hidayatulloh, Op. Cit., h. 13-14
23 Siti Muslikhati, Op. Cit., h. 34.
24 Alfian Rokhmansyah, Op. Cit., h. 51
25 Siti Muslikhati, Op. Cit., h. 34.
26  Syarif Hidayatulloh, Op. Cit., h. 15
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kelas dalam masyarakat yang didasarkan pada jenis kelamin, laki-laki dan 

perempuan. Menolak anggapan bahwa tradisional dan para teolog bahwa 

status perempuan lebih rendah dari pada laki-laki disebabkan oleh faktor 

biologis dan faktor latar belakang sejarah.27

Meskipun ada perbedaan diantara gerakan feminisme diatas, kita bisa 

melihat adanya pendapat yang relatif seragam, yaitu bahwa individu adalah 

mahluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak 

menentukan jalan hidupnya sendiri.28

4. Feminisme Dalam Dunia Islam

Feminisme yang dikemas apik dalam bahasa “perjuangan hak-hak 

perempuan” pun membius sebagian umat Islam. Paham-paham feminisme di

dunia Islam boleh jadi sudah dikenal sejaka awal abad ke-20. Terbukti lewat 

pemikiran-pemikiran tokoh perempuan dari Mesir, Iran, Maroko, Pakistan, 

Bangladesh serta tokoh-tokoh Indonesia. Dari kalangan kaum laki-laki juga ada 

yang mendukung feminisme seperti Asghar Ali Engineer,Didin Syafrudin dan 

sebagainya.29

Feminisme dalam Islam tentu tidak menyetujui setiap konsep atau 

pandangan feminis yang berasal dari Barat, khususnya yang ingin menempatkan 

laki-laki sebagai lawan perempuan. Disisi lain, feminisme Islam tetap berupaya 

untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki, yang 

                                                          
27 Ibid, h 14
28 Siti Muslikhati, Op. Cit., h. 38
29 Ibid, h. 46
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terabaikan dikalangan tradisional konserfatif, yang menganggap perempuan 

sebagai sub ordinat laki-laki. Enggan demikian feminisme Islam melangkah 

dengan menengahi kelompok tradisional-konserfatif disatu pihak dan pro 

feminisme modern dipihak lain. Feminis Islam inilah yang oleh Mahzar disebut 

pasca feminisme Islam integratif, yang menempatkan perempuan sebagai kawan 

laki-laki untuk membebaskan manusia dari tarikan naluri kehewanan dan tarikan 

keserbamesinan di masa depan.

Feminis islam berupaya untuk memperjuangkan apa yang disebut Riffah 

Hasan :Islam pasca-patriarkhi” yang tidak lain dalam bahasa Riffa sendiri “Islam 

Qur’ani” yang sangat memperhatikan pembebasan manusia, baik perempuan 

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

ekonomi atau yang lainnya), tribalisme, seksisme, rasisme, perbudakan atau yang 

lain-lainnya yang menghalangi manusi mengaktualisasikan visi Qur’ani tentang 

tujuan hidup manusia yang mewujudkan dalam pernyataan klasik: kepada 

Allahlah mereka kembai. Tujuan Islam Qur’ani adalah untuk menegakkan 

perdamaian yang merupakan makna dasar Islam.

Tanpa penghapusan ketidaksetaraan, ketidaksejajaran dan ketidak- adilan, 

yang meliputi kehidupan manusia, pribadi maupun kolektif, tidak mungkin untuk 

berbicara tentang perdamaian dalam pengertian yang diingankan al-Qur’an.

Gerakan feminisme Islam (harakah tahrir al-mar’ah) dalam sejarah Islam 

sendiri, khususnya di Indonesia, berlangsung dalam beberapa cara. Pertama, 

melalui pemberdayaan terhadap kaum perempuan yang dilakukan melalui 

pembentukan pusat study wanita di perguruan-perguruan tinggi, pelatihan-
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pelatihan dan training-training gender, melaui seminar-seminar, maupun 

konsultasi-konsultasi.

Kedua, melalui buku-buku yang ditulis dalam beragam tema, ada yang 

melalui fiqh pemberdayaan sebagaimana dilakukan Masdar Farid Ma’udi dalam 

bukunya, Hak-hak Reproduksi Perempuan, yang ditulis dengan gaya dialog, 

melaui sastra, baik novel, cerpen sebagaimana tampak dari karya-karya Nawal 

el-Sadawi seperti, Perempuan di Titik Nol, Memoar Sorang Dokter Perempuan 

dan lain-lain atau Tsitsi dengan novelnya Warisan dan sebagainya.

Ketiga, melakukan kajian historis tentang kesetaraan laki-laki dan 

perempuan dalam sejarah masyarakat Islam, yang berhasil menempatkan

perempuan yang benar-benar sejajar dengan laki-laki dan membuat mereka 

mencapai tingkat prestasi yang istimewa dalam berbagai bidang, baik politik, 

pendidikan, keagamaan, dan lain-lain.

Keempat, melakukan kajian-kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan, 

baik al-Qur’an maupun hadis, yang secara literal menampakkan ketidaksetaraan 

antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini dilakukan penafsiran ulang dengan 

pendekatan hermeneutic dan melibatkan pisau analisis yang ada dalam ilmu-ilmu 

sosial untuk menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah 

setara. Ini dilakukan sebagai alternatif terhadap penafsiran klasik yang cenderung 

mempertahankan makna literal teks-teks yang tampak patriarkhis tersebut. 

Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, Riffat Hassan dan Asghar Ali Engineer 

sangat intens dalam melakukan gerakan feminisme jenis ini.30

                                                          
30 Ariana Suryorini, “Menelaah Feminis Dalam Islam”, dalam Jurnal, Vol. No 2, April 2012, 

h. 23-27
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Keyakinan dengan adanya ketidak adilan masyarakat dalam 

memperlakukan perempuan telah mendorong lahirnya gerakan feminisme. 

Dalam arti luas feminisme menunjukan pada setiap orang yang memiliki 

kesadaran terhadap subordinasi perempuan dan berusaha menyelesaikannya. 

Beberapa fenomena ketidakadilan jender tersebut, sebagaimana telah 

diungkapka oleh Mansour Faqih, adalah: pertama, marginalisasi perempuan baik 

di rumah tangga, di tempat kerja,  maupun di dalam bidang kehidupan 

bermasyarakat lainnya, proses marginalisasi ini berakibat pada kemiskinan 

ekonomi, perempuan.

Kedua, subordinasi terhadap perempuan, misalnya asumsi bawa 

perempuan itu irasional, emosional, maka ia tidak bisa memimpin dan oleh 

karena itu harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting. 

Ketiga, stereotype yang merugikan kaum perempuan, misalnya asumsi 

bahwa perempuan bersolek dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, 

maka setiap ada kasus kekerasan seksual atau pelecehana seksual sealu dikaitkan 

dengan label ini, masyarakat punya kecendurungan menyalahkan perempuan 

sebagai korban perkosaan akibat stereotype tadi. 

Keempat, berbagai bentuk kekerasan menimpa perempuan baik fisik 

maupun psikologis karena anggapan bahwa perempuan lemah dibandingkan 

dengan laki-laki sehingga laki-laki leluasa melakukan kekerasan terhadap 

perempuan. 
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Lima, pembagian kerja secara seksual yang merugikan kaum perempuan, 

misalnya perempuan hanya cocok dengan pekerjaan domestik, oleh sebab itu 

tidak pantas melakukan pekerjaan publik seperti laki-laki. Akibat perempuan 

terkungkung dalam ruang dan wawasan yang sempit.31

Hakikat feminisme adalah perlawanan, bebas dari penindasan ketidak 

adilan dan kekerasan. Feminisme sering digambarkan dengan mata, hati, dan 

tindakan yaitu dia menyadari, melihat, mengalami adanya diskriminasi dan 

penindasan yang terjadi pada perempuan mempertanyakan, menggugat dan 

mengambil aksi untuk mengubah kondisi tersebut. Feminisme dengan demikian 

berpihak pada perempuan, pada mereka yang ditindas, didiskriminasi, diabaikan. 

Feminisme membongkar pengalaman ketertindasan sebagai perempuan, 

mempertanyakan relasi-relasi kekuasaan yang berlangsung pada perempuan dan 

berbuat sesuatu untuk mengubahnya. 32

Secara umum feiminisme Islam adalah alat analisis maupun  gerakan 

yang bersifat historis dan kontekstual sesuai dengan kesadaran baru yang 

berkembang dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual 

menyangkut ketidakadilan dan ketidaksejajaran. Para feminis muslim ini 

menuduh adanya kecenderungan misoginis (kebencian terhadap perempuan) dan 

patriarki (dominasi laki-laki) di dalam penafsiran teks-teks keagamaan klasik, 

sehingga menghasilkan tafsir-tafsir keagamaan yang bias kepentingan laki-laki.

                                                          
31 Mansour Faqih, Membincangkan Feminisme Diskrus Gender Perspektif Islam, (Surabaya: 

Risalah Gusti, 2000), h. 13-23
32 Arimbi Heroepoetri, Op. Cit., h. 6
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Apa yang khas dari feminis Islam ini adalah dialog yang insentif antara 

prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks keagamaan (al-

Quran dan hadis) dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada atau 

hidup dalam masyarakat muslim. Perubahan cara pandang dan penafsiran teks 

keagamaan adalah kata kunci yang paling penting dan merupakan tujuan feminis 

Islam.33

Al-Quran menempatkan kaum laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis 

makhluk yang mempunyai status yang sama, baik dalam posisi dan kapasitasnya 

sebagai pengabdi kepada tuhan (‘abid), maupun sebagai wakil tuhan di bumi 

(khalifah). Antara yang satu dengan lainnya tidak ada superioritas, baik dilihat 

dari segi asal-usul dan proses penciptaan maupun dilihat dari setruktur sosial 

masyarakat Islam. Kalaupun harus diberikan perbedaan adalah dalam struktur 

biologis yang memang sudah ditentuka sejak asalnya sebagai identitas jender 

antara laki-laki dan perempuan. 

Persepsi tentang kodrat perempuan dalam suatu masyarakat sangat 

terkait dengan konsep hubungan kekerabatan yang dianut dalam masyarakat 

tersebut. Seandainya al-Qur’an turun di dalam masarakat matriarchal maka tidak 

mustahil ekspresi dunia kewanitaan akan berbeda dengan eksprsi kewanitaan 

yang ada sekarang. Pernyataan-pernyataan dalam hadis yang agaknya banyak 

menetapkan “daerah terlarang” bagi kaum perempuan, kiranya perlu dimaklumi 

bahwa hadis-hadis tersebut tidak bermaksut mendiskreditkan kaum perempuan, 
                                                          

33 Siti Muslikhati, Op. Cit., h.  47-48
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tetapi sebaliknya utuk tujuan kebaikan (maslahat) yang lebih luas. 

Yang terpenting adalah merubah sudut pandang tentang kodrat 

perempuan yang sangat terpenjarakan oleh pandangan superioritas laki-laki 

dengan memahami “kenyataan-kenyataan teks” (al-Qur’an maupun hadist) dalam 

makna yang lebih luas dari sekedar pemahaman “lahir naskah” mejadi 

pemahaman yang juga berpijak pada pemahaman “konteks naskah”. 

Pada prinsipnya penegasan al-Qur’an yang memandang setiap manusia, 

tanpa membedakan warna kulit dan jenis kelamin, sebagai makhluk yang sama 

dihadapan Tuhan, adalah sebuah penegasan kesetaraan gender antara laki-laki 

dan perempuan. Kalaupun pada bagian lain al-Qur’an juga menguraikan peran-

peran khusus yang hanya diperankan oleh kaum perempuan sebagai sebuah 

beban gender, hal tersebut hendaknya tidak dipahami sebagai sebuah perbedaan, 

tapi adalah sebagai kodrat (ketentuan asal) yang bertujuan mencapai 

kemaslahatan dan keadilan (al-‘adalah) yang lebih luas. Pada akhirnya prestasi 

dan ketakwaan (dalam arti yang seluas-luasnya) adalah ukuran yang menetukan 

kemuliaan seseorang, laki-laki maupun perempuan.34

B. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Kata “pendidikan” yang umum kita gunakan sekarang, dalam bahasa 

arabnya adalah “tarbiyah”, dengan kata kerja “rabba”. Kata “pengajaran” dalam 

                                                          
34 Nasaruddin Umar, Teologi Jender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci, (Jakarta: Cicero 

Design, 2003), h. 186-188.
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bahasa arabnya adalah “ta’lim” dengan kata kerjanya “alama”. Pendidikan dan 

pengajaran dalam bahasa arabnya “tarbiyah wa ta’lim” sedangkan “pendidikan 

Islam” dalam bahasa arabnya adalah “tarbiyah Islamiyah”. Kata kerja rabba 

(mendidik) sudah di gunakan pada zaman nabi Muhammad SAW.35 Pendidikan 

secara teoritis mengandung pengertian “memberi makan” (opvoeding) kepada 

jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohaniah juga sering diartikan 

“menumbuhkan” kemampuan dasar manusia.36

Dari berbagai terma yang digunakan untuk menunjuk makna pendidikan 

Islam, Konferensi Internasional Pendidikan Islam tahun 1977, merekomendasikan 

bahwa pendidikan Islam ialah keseluruhan pengertian yang terkandung dalam 

makna ta’lim, ta’dib, dan tarbiyyah. Pada konteks ini dapat diajukan beberapa 

devinisi pendidikan Islam, di antaranya sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad D. 

Marimba yang mengartikan pendidikan Islam sebagai bimbingan jasman dan 

rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian 

utama menurut ketentuan-ketentuan Islam. Yang dimaksud dengan kepribadian 

utama adalah kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang sesuai dengan nilai-

nilai Islam.37 Oar Muhammad At-Toumy Asy-Syaibany mengertikan pendidikan 

Islam sebagai perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan, 

baik pada tataran tingkah laku individu maupun pada tataran kehidupan sosial 

serta pada tataran relasi dengan alam sekitar; atau pengajaran sebagai aktifitas 

asasi, dan sebagai proporsi di antara profesi-profesi dalam masyarakat. 

                                                          
35 Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 25.
36 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 14-16
37 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al Ma’arif, 1998), h. 

19, dalam  bukunya H. Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 24
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Pendidikan Islam lebih mengutamakan dan memfokuskan perubahan pada 

tingkah laku manusia yang konotasinya pada pendidikan etika. Di samping itu, 

pendidikan Islam juga menekankan aspek produktif dan kretivitas manusia 

sehingga mereka bisa berperan serta berprofesi dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, Ahmad Supardi berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah 

pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam dalam usaha membina dan membentuk 

pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah SWT., cinta kasih kepada orangtua, 

dan sesama hidupnya, juga pada tanah airnya, sebagai karunia yang diberikan 

oleh Allah SWT.38 Adapun Ahmad Tafsir memaknai pendidikan Islam sebagai 

pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan seseorang secara maksimal 

sesuai dengan ajaran Islam.39

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa proses kependidikan merupakan 

rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa 

kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar, sehingga terjadilah 

perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individu dan social 

serta dalam hubungannya dengan alam sekitar. Dimana proses tersebut ada di 

dalam nilai-nilai Islami.40

Jadi dapat dipahami behwa pendidikan Islam adalah aktifitas bimbingan 

yang disengaja untuk mencapai kepribadian muslim, baik yang berkenaan dengan 

                                                          
38 H. Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 24
39 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspktif Islam, (Bandung: Raja Rosada Karya), 

1992, h. 23
40 M. Arifin, Op. Cit., h. 17
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dimensi jasmani, rohani, akal, maupun moral. Pendidikan Islam adalah proses 

bimbingan secara sadar seorang pendidik sehingga aspek jasmani, rohani, dan 

akal anak didik tumbuh dan berkembang menuju terbentuknya pribadi, keluarga, 

dan masyarakat yang Islami.

2. Dasar Pendidikan Islam

Setiap usaha, kegiatan dan tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu 

tujuan harus mempunyai landasan tempat berpijak yang baik dan kuat. Dalam 

konteks ini dasar yang dijadikan acuan pendidikan Islam hendaknya merupakan 

sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat menghantarkan peserta didik ke 

arah pencapaian pendidikan. Landasan iu terdiri atas al-Qur’an dan Sunah Nabi 

Muhammad SAW yang dapat dikembalikan dengan ijtihad, al maslahah al 

mursalah, istihsan, qiyas, dan sebagainya41

Menetapkan al-Qur’an dan hadis sebagai dasar pendidikan Islam bukan 

hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan pada keimanan semata. 

Namun justru karena kebenaran yang terdapat dalam kedua dasar tersebut dapat 

diterima oleh nalar manusia dan dapat dibuktikan dalam sejarah ataupun 

pengalaman kemanusiaan. Sebagai pedoman, al-Qur’an tidak ada keraguan 

padanya,42 seperti yang telah diterangkan dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah : 2 

sebagai berikut:

                                                          
41 Zakiah Darajat, Op. Cit., h. 19
42 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, 

(Ciputat Pers: Jakarta, 2002), h. 35-35
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Artinya: “Kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa.”

Ia tetap terpelihara kesucian dan kebenarannya, baik dalam pembinaan 

aspek kehidupan sepiritual maupun aspek sosial budaya dan pendidikan. 

Kemudian dengan brdasarkan hadis sebagai dasar kedua setelah al-Qur’an bagi 

pendidikan Islam. Secara umum, hadis difahami sebagai segala sesuatu yang 

disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbatan, serta 

ketetapannya. Kepribadian Rasul sebagai uswat-al khasanah yaitu contoh 

tauladan yang baik (Q.S. al- Ahzab/ 33:21). 

                          

       

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”43

Oleh karena itu, perilakunya senantiasa terpelihara dan dikontrol oleh 

Allah SWT (QS an-Najm/ 53:3-4).

                       

 
Artinya: “Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan 

hawa nafsunya. ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang 
diwahyukan (kepadanya).44

                                                          
43 Al-Qur’an, 33:21
44 Al-Qur’an, 33:21
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Dalam pendidikan Islam sunah Rosul mempunyai dua fungsi, yaitu: (1) 

menjelakan sistem pendidikan Islma yang terdapat dalam al-Qur’an dan 

menjelaskan hal-hal yang tidak terdapat di daamnya. (2) menyimpulkan metode 

pendidikan dari kehidupan Rasululloh bersama sahabat, perlakuannya terhadap 

anak-anak, dan pendidikan keimanan yang pernah dilakukannya.45

Berkaitan dengan itu, menurut Sa’id Ismail Ali, sebagaimana yang dikutip 

oleh Hasan Langulung sumber pendidikan Islam terdiri atas enam macam, yaitu 

al-Qur’an dan as-Sunah, kata-kata sahabat (madzhab shahabi), kemaslahatan 

umat/ sosial (mashalil al-mursalah), tradisi atau adat kebiasaan masyarakat 

(‘uuruf), dan hasil pemikiran para ahli dalam Islam (ijtihad). Keenam sumber 

pendidikan tersebut didudukkan secara hierarkis. Artinya, rujukan pedidikan 

Islam harus berurutan, dengan dia awali sumber pertama (al-Qur’an) kemudian 

dilanjutkan dengan sumber sumber berikutnya dengan berurutan. 46

3. Fungsi Pendidikan Islam

Fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat 

memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan 

dengan lancar. Penyediaan fasilitas ini  mengandung arti dan tujuan yang bersifat 

struktural dan institusional. Menurut Kurshid Ahmad yang dikutip Ramayulis 

dalam bukunya Abdul Mujib, 47 fungsi pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Alat untuk memelihara, memperluas dan menghubungkan tingkat-tingkat 

                                                          
45Samsul Nizar, Op. cit ., h. 35 
46 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 31-32
47 Ibid, h. 68-69
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kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan 

bangsa.

2. Alat untuk mengadakan perubahan, inovasi dan perkembangan yang secara 

garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan, dan 

melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk menemukan 

perimbangan perubahan sosial dan ekonomi.

Pendidikan Islam, dengan bertitik tolak dari prinsip iman-Islam- ihsan atau 

aqidah-ibadah-akhlak untuk menuju suatu sasaran kemuliaan manusia dan budaya 

yang diridhoi oleh Allah SWT setidak-tidaknya memiliki fungsi-fungsi berikut 

ini:

a. Individualisasi nilai dan ajaran Islam demi terbentuknya derajat manusia 

muttaqin dalam bersikap, berfikir, dan berperilaku.

b. Sosialisasi nila-nilai dan ajaran Islam demi terbentuknya umat Islam.

c. Rekayasa kultur Islam demi terbentuk dan berkembangnya peradaban

Islam.

d. Menemukan, mengembangkan, serta memelihara ilmu, teknologi, dan 

keterampilan demi terbentuknya para manajer dan manusia profesional.

e. Pengembangan intelektual muslim yang mampu mencari, 

mengembangkan, serta memelihara ilmu dan teknologi.

f. Pengembangan pendidikan yang berkelanjutan dalam bidang ekonomi, 

fisika, kimia, arsitektur, seni musik, seni budaya, politik, olahraga, 

kesehatan, dan sebagainya.
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g. Pengembangan kualitas muslim dan warga Negara sebagai anggota dan 

pembina masyarakat yang berkuaitas kompetitif.48

4. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap dan statis, 

tetapi ia merupakan keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan 

seluruh aspek kehidupannya. Tujuan umum pendidikan Islam harus dikaitkan pula 

dengan tujuan pendidikan nasional Negara tempat pendidikan Islam itu 

dilaksanakan dan harus dikaitkan pula dengan tujuan institusional lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan itu. Tujuan umum itu tidak dapat dicapai kecuali 

setelah melalui proses pengajaran, pengalaman, pembiasaan, penghayatan dan 

keyakinan akan kebenarannya.49

Perumusan tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada hakikat 

pendidikan yang meliputi beberapa aspeknya, misalnya tentang, pertama, tujuan 

dan tugas hidup manusia. Manusia hidup bukan karena kebetulan dan sia-sia. Ia 

diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu, seperti yang telah 

Allah firmankan dalam QS. Ali Imran: 9 sebagai berikut:

 .....                

Artinya:"Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, 
Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka”.50

                                                          
48 Jusuf Amir Feisal, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press Cetakan I, 

1995), h. 94.
49 Zakiah Darajat, Op. Cit., h. 29-30
50 Al-Qur’an, 33:191 
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Tujuan diciptakan manusia hanyalah utuk mengabdi kepada Allah SWT,. 

Indikasi ini tugasnya berupa ibadah (sebagai ‘abd Allah) dan tuga sebagai wakil-

Nya di muka bumi ini (khalifah Allah). Firman Allah SWT.:

                   

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”.

Kedua, memerhatikan sifat-sifat dasar (nature) manusia, yaitu konsep 

tentang manusia sebagai makhluk unik yang mempunya beberapa potensi 

bawaan, seperti fitrah, bakat, minat, sifat, dan karakter, yang berkecenderungan 

pada al-hanief (rindu akan kebenaran dari Tuhan) berupa agama Islam (QS. Al-

Kahfi:29) sebatas kemampuan, kepastian, dan ukuran yang ada.

Ketiga, tuntutan masyarakat. Tuntutan ini baik berupa pelestarian nilai-

nilai budaya yang telah melembaga dalam kehidupan suatu masyarakat, maupun 

pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan hidup dalam mengantisipasi 

perkembangan dunia modern.  

Keempat, dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam, megandung nilai yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusi di dunia untuk mengelola dan 

memanfaatkan dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat, serta mengandung nilai 

yang mendorong  manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat 

yang lebih membahagiakan.51

                                                          
51 Abdul Mujib, Op. Cit., h. 72-73
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Adapun menurut Islam dalam bukunya Abu Ahmadi Ilmu Pendidikan, 

bahwa tujuan pendidikan Islam ialah membentuk manusia supaya sehat, cerdas, 

patuh dan tunduk terhadap perintah Tuhan serta menjauhi larangan-larangannya. 

Sehingga ia dapat berbahagia hidupnya lahir batin, dunia akhirat.52

Menurut Muhammad Fadhil al-Jamaly, tujuan pendidikan Islam menurut 

al-Qur’an meliputi; (1) menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia diantara 

makhluk Allah lainnya dan tanggungjawabnya dalam kehidupan ini. (2) 

menjelaskan hubungannya sebagai makhluk sosial dan tanggungjawabnya dalam 

tatanan kehidupan bermasyarakat. (3) menjelaskan hubungan manusia dengan 

alam dan tugasnya untuk mengetahui hikmah penciptaan dengan cara 

memakmurkan alam semesta. (4) menjelaskan hubungannya dengan Khaliq 

sebagai pencipta alam semesta.

Konsepsi diatas secara global mengisyaratkan bahwa ada dua dimensi 

yang perlu direalisasikan dalam praktek pendidikan Islam, yaitu dimensi 

dialektika horizontal dan dimensi ketundukan vertikal. Pada dimensi dialektika 

horizontal, pendidikan Islam hendaknya mampu mengembangkan realitas 

kehidupan, baik yang menyangkut dengan dirinya, masyarakat maupun alam 

semesta beserta segala isinya. Sementara dalam dimensi ketudukan vertikal 

mengisyaratkan bahwa, penidikan Islam selain sebagai alat untuk memelihara, 

memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya alami, juga hendaknya menjadi

jembatan untuk memahami fenomena dan misteri kehidupan dalam upayanya 
                                                          

52 Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 99
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mencapai hubungan yang abadi dengan Khalik-Nya.

Secara praktis Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, mentimpilkan bahwa 

tujuan pendidiksn Islam terdiri atas 5 sasaran, yatu: (1) membentuk akhlak mulia. 

(2) mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. (3)persiapan untuk mencari 

rizki dan memelihara segi kemanfaatannya. (4) menumbhkan semangat ilmiah di 

kalangan peseta didik. (5) mempersiapkan tenaga pofesional yang trampil.53

Pendidikan Islam sebagai sebuah proses memiliki dua tujuan, yaitu tujuan 

akhir (tujuan umum) yang disebut sebagai tujuan primer dan tujuan antara 

(tujuan khusus) yang disebut tujuan sekunder.54 Tujuan umum hanya satu yaitu 

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

penciptaan manusia. Manusia tidak mungkin menegakkan syari’ah dalam 

sepanjang hidupnya dan Allah tidak membebani seperti ini, namun Allah 

membebani manusia dengan tugas lain, yaitu sebagai kholifah yang memelihara 

bumi.55

Tujuan antara pendidikan Islam merupakan penjabaran tujuan akhir yang 

diperoleh melalui usaha ijtihad para pemikir pendidikan Islam, yang karenanya 

terikat oleh kondisi locus dan tempus56. Tujuan ini dipengaruhi oleh perbedaan 

geografi dan kondisi perekonomian. Tujuan pendidikan menurut al-Qu’ran 

adalah mewujudkan manusia yang mengabdi dan shaleh, dan dalam mewujudkan 

manusia yang mengabdi dan saleh, ikut memberikan andil sekumpulan tujuan 

                                                          
53 Samsul Nizar, Op. Cit., h. 36-37
54 Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 113
55 M. Arifin, Op. Cit., h. 125-128
56 Toto Suharto, Op. Cit., h.113
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khusus seperti tujuan sosial dan intelektual dan lain-lain.

Dalam Islam Allah SWT. telah mempublikasikan kedudukan 

perempuan dalam posisi yang cukup strategis sama dengan laki-laki. Dalam 

surat al-Hujurat ayat 13 dinyatakan:

                          

                    

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa 
- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.57

Ayat ini menegaskan bahwa di sisi Allah SWT. seorang laki-laki dan 

perempuan mempunyai kedudukan yang setara dan yang membedakan 

hanyalah ketakwaannya saja. Selain ayat tersebut masih banyak sekali ayat 

yang menunjukkan kesetaran perempuan dan pria. Di antaranya surat al-

Ahzab ayat 35;

               

                   

                 

                   

                                                          
57 Al-Qur’an, 49:13
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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.58

Dalam ayat ini jelas betapa Allah SWT. telah menyetarakan 

kedudukan laki-laki dan perempuan. Redaksi yang senantiasa 

menghubungkan laki-laki dan perempuan menunjukan betapa 

menghargainya agama Islam terhadap kaum perempuan.

Berdasarkan rumusan diatas dapat dipahami bahwa pendidikan Islam 

merupakan proses membimbing dan membina fitrah peserta didik secara 

maksimal dan bermuara pada terciptanya pribadi peserta didik sebagai muslim 

paripurna (insal al-kamil). Melalui sosok pribadi yang demikian, peserta didik 

diharapkan akan mampu memadukan fungsi iman, ilmu, dan amal (Q.S. al 

Mujadalah/58:11) secara integral bagi terbinanya kehidupan yang harmonis, 

baik dunia maupun akhirat.

5. Kodrat Laki-Laki Dan Perempuan

Istilah kata kodrat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan 

sebagai: 1) Kekuasaan Tuhan, manusia tidak akan mampu menentang (atas 

                                                          
58 Al-Qur’an, 33: 35
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dirinya) sebagai makhluk Tuhan, 2) hukum alami; benih itu tumbuh menurut 

kodratnya, 3) sifat asli, bawaan, kita harus bersikap dan bertindak sesuai 

kodrat masing-masing, jadi kodrat alam sama artinya dengan hukum alam, 

demikian juga kodrat ilahi artinya kekuasaan Allah (Pusat pembinaan dan 

pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus besar bahasa Indonesia. h. 448). 

Dalam hal ini kodrat adalah hukum Allah, sunnatullah.59

Dari penjelasan di atas maka terdapat dua perbedaan kodrati antara 

laki-laki dan perempuan. Perbedaan pertama dipahami oleh masyarakat 

umum karena bersifat lebih ke ranah biologis, yang mana secara kodrati laki-

laki dan perempuan berbeda dari segi jenis kelaminnya beserta segenap 

kemampuannya. Perbedaan yang kedua dipahami oleh sebagian masyarakat 

adalah dari segi penyifatan. Misalnya, perempuan akalnya sempit, laki-laki 

akalnya sempurna, dll.

Benar bahwa perempuan dan laki-laki berbeda dalam ranah biologis 

yang mana perempuan memiliki rahim, payudara, ovarium dan vagina. 

Karenanya perempuan memiliki kemampuan haid, hamil, melahirkan dan 

menyusui. Hal ini merupakan kodrati biologis yang dianugerahkan Tuhan 

Kepada perempuan. Sementara itu, laki-laki memiliki penis 

dilengkapi scortum (zakar) dan bisa memproduksi sperma untuk pembuahan. 

Tentunya perbedaan ini merupakan ketentuan yang sifatnya natur (alami). 

                                                          
59 https://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/1200003188, di akses pada jam 03.00, senin 12 Juni 

2017
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Jadi, Istilah kodrat perempuan yang dipahami masyarakat meliputi fungsi 

reproduksi yang tidak dapat digantikan.

Perbedaan yang kedua atas dasar penyifatan oleh sebagian masyarakat 

hanyalah kontruksi sosial yang kemudian memunculkan ruang dan peran. 

Laki-laki berada di ruang publik dan perempuan dianggap bertanggung jawab 

penuh dalam urusan domestik di dalam rumah tangga. Padahal perbedaan 

tersebut adalah hasil konstruksi sosial yang bisa diubah dan dipertukarkan 

karena sifatnya nurture (bawaan) bukan natur (alami). Perjuangan atas 

perbedaan yang kedua ini dikenal sebagai perjuangan kesetaraan gender. Hal-

hal yang selama ini berbau perempuan seperti mendidik anak, mengelola dan 

merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik 

sering dianggap sebagai “kodrat perempuan” padahal itulah yang dalam 

sejarah ini dikonstruksi secara sosial atas dominasi-dominasi kekuataan dan 

kekuasaan maskulin. Karena urusan mendidik anak anak, merawat 

kebersihan rumah tangga dapat dilakukan oleh kaum laki-laki. Jenis 

pekerjaan tersebut bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal.60

Lain halnya Bustanuddin61 yang memahami kodrat dalam ranah yang 

lebih umum lagi, yang mana kodrat bisa juga disebut fitrah. Fitrah manusia 

terdiri dari ruhani dan jasmani. Kodrat inilah yang kemudian mendorong dan 

menggerakkan manusia untuk berfikir dan berbuat. Eksistensi kodrat atau 

                                                          
60 Mansour Fakih, Op., Cit., h. 11
61 Bustanuddin Salam, Filsafat manusia Antropologi metafisika (Jakarta: Bina Aksara, 1988),  

h. 24
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fitrah manusia mempunyai unsur-unsur tanggung jawab ibadah kepada Allah 

dengan melaksanakan pemenuhan kebutuhannnya yang bersifat ruhani dan 

jasmani. Manusia yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan.62

Sejalan dengan Bustanuddin, perbedaan kodrati biologis hanya 

sekedar tampakan keindahan dan keteraturan alam semesta ini. Selain itu, 

perempuan dan laki- laki harus memiliki kesamaan visi, yaitu bergerak secara 

natural dan gradual untuk mencapai kesempurnaan kemanusiaannya. 

Keduanya harus memiliki kemampuan yang sama dalam mengaktualkan 

berbagai potensi kemanusiaan yang dimiliki menjadi realita. Adapun 

perbedaan jenis kelamin adalah konsekuensi penciptaan yang tidak memiliki 

peranan dalam menetapkan nilai-nilai agama. Jadi, kesempurnaan perempuan 

bukan terletak pada kesetaraan kedudukannya dengan laki-laki, dan kaum 

laki-laki pun tidak lebih utama karena jenis kelaminnya.

Perempuan dan laki-laki merupakan manusia yang penilaian atas 

dirinya sesuai dengan tingkat pencapaian ketakwaannya. Pemahaman ini 

sudah seharusnya kita sandarkan pada ajaran Islam, yaitu al-Quran dan 

sunah-Nya terkait kedudukan keduanya sebagai “insan” seperti dalam Firman 

Allah SWT pada surah Al Hujurat ayat 13:

                                                          
62 Zaitunah  Subhan, Kodrat Perempuan; Takdir Atau Mitos?, Seri Pemberdayaan Perempuan

(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 10
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Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”63

Selanjutnya, pada surah Al-Nahl ayat 97:

                         

             

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan Kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan 
Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 
dari apa yang telah mereka kerjakan.”64

Sangat jelas dari kedua ayat di atas bahwa yang menjadi objek seruan 

Tuhan secara umum adalah “manusia”, yang mana setiap perbuatan manusia 

akan mendapatkan hasilnya baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan 

dalam Al-Quran diletakkan dalam pembahasan “manusia”, sedangkan sisi 

seksualnya tidak memiliki pengaruh dalam kepribadian manusia. Perempuan 

dan laki-laki merupakan pondasi masyarakat. Keduanya memperoleh buah 

dari amal saleh dan juga merasakan dampak perbuatan buruknya di 

                                                          
63 Al-Qur’an, 49:13
64 Al-Qur’an, 16:97
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mayarakat. Untuk itu, keduanya mempunyai peran yang sama dalam 

penciptaan, pengaturan, dan perbaikan masyarakat.

Perbedaan kodrat tersebut sangat mempengaruhi kondisi psikis 

masing-masing, sehingga secara alamiah terlihat perkembangan sifat 

psikologis yang dimiliki, misalnya sifat keibuan yang menuntut perempuan 

memiliki kesabaran yang lebih, kasih sayang, lembut dan sebagainya. 

Sedangkan kodrat fisik laki-laki terlihat kasar dan tegar. Dengan kodrat fisik 

dan psikologis tersebut laki-laki dikonstruksikan berperan di sektor publik 

yang keras sekaligus memberi perlindungan pada pihak yang lebih lemah 

yaitu perempuan.65

Lebih lanjut Ahmad mengemukakan bahwa "Perbedaan kodrat 

biologis antara keduanya berakibat pada perbedaan perangai psikologis".66

Makanya terlihat perbedaan peran secara umum antara laki-laki dan 

perempuan, laki-laki sangat mendominasi sektor publik dengan modal 

kekuatan fisiknya, sementara perempuan sangat mendominasi sektor domestik 

rumah tangga dan sifat lemah lembut dan penyayang serta kesabarannya. Hal 

ini dipertegas lagi oleh Sanderson (1995) bahwa "Perbedaan biologis antara 

laki-laki dan perempuan merupakan faktor yang sangat penting dan 

menentukan dalam bentuk pembagian peran antara kedua jenis kelamin 

                                                          
65Arif Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang 

Peranan Wanita di dalam Masyarakat, (Jakarta PT. Gramedia: 1985), hal. 14
66 AhmadMuthali’in, Bias Gender Dalam Pendidikan (Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Press, 2001), h. 25
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tersebut".67

Perbedaan sifat ini pula dibutuhkan dalam proses kerja manajerial, 

sehingga paduan antara sifat penyabar yang dimiliki lebih oleh perempuan 

dengan kekuatan fisik laki-laki, diharapkan mampu mengerjakan kegiatan-

kegiatan manajerial. Merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam 

mengelola organisasi, bahwa laki-laki dan perempuan merupakan sumber 

daya manusia yang mampu mengelola organisasi secara baik untuk 

memperoleh hasil maksimal sesuai dengan yang diinginkan.68

Tuhan mensetting bagaimana agar lelaki dan wanita tetap selalu 

berada dalam kodratnya masing masing dengan membedakan keduanya 

dalam banyak hal termasuk dalam ibadat ritual dan hukum warisan. Contoh : 

laki-laki sholat jum’at dan perempuan tidak,lalu pakaian wanita yang di 

sari’at kan berbeda dengan laki laki, semua bukan lah pemenjaraan atas nama 

kodrat tetapi justru penjagaan atas kodrat kewanitaan dan agar lelaki-wanita 

selalu nampak berbeda dalam segala hal. Lalu laki-laki yang memperoleh dua 

bagian warisan wanita hal itu nampaknya dengan berpegang pada prinsip 

bahwa laki laki adalah sosok yang harus menanggung dan perempuan adalah 

sosok yang ditanggung. Seperti firman allah yang terdapat dalam surat An-

Nisa” ayat 34:

                                                          
67Stephen K Sunderson, Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, 

(Jakarta, Raja Grafindo Persada: 1995), h. 89
68 Raihan Putry, Manifestasi Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi, Dalam Jurnal Edukasi 

Vol. 2, No. 2, July 2016, h. 166-167
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       ...... 

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka........69

Walau di zaman ini para wanita juga pada bekerja, sama dengan kaum 

lelaki tetapi hukum Ilahi soal waris yang berbeda itu lebih disandarkan pada 

idealisme Ilahi atau gambaran lelaki-wanita yang ideal dalam pandangan 

Ilahi, jadi hukum seperti itu lebih mengacu kepada keinginan Tuhan 

bagaimana sebenarnya lelaki-wanita harus dilukiskan dalam kehidupan bukan 

mengacu kepada hal teknis seperti masalah pekerjaan semata.70

C. Konsep Feminisme Dalam Pendidikan Islam

Feminisme sebagai gerakan lebih menekankan pada definisi sebagai satu 

faham yang memperjuangkan kebebasan perempuan dari dominasi laki- laki. 

Selain itu gerakan feminisme berusaha mendobrak ketahanan masyarakat yang 

semuanya didasarkan pada peran gender. Sementara itu konsep gender adalah 

pembagian lelaki dan perempuan yang dikrontruksikan secara sosial maupun 

kultural.71 Namun ketika dilihat dalam Islam wanita (perempuan) dan pria adalah 

                                                          
69 Al-qur’an, 02:34
70http://www.kompasiana.com/ujangbandeung/kodrat-lelaki-wanita-sebagai-lukisan-

ilahi_5529cf2c6ea834f42d552d22, di akses pada jam 12:47, senin 12 Juni 2017
71Bainar, Wacana Dalam Keindonesian dan Kemodernan, ( Jakarta: Pustaka Cidesindo, 

1998), hlm. 24.
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sama-sama manusia, keduanya mendapatkan hak yang sama dan setara.72 Seperti 

dalam ayat al-Qur’an surat Adz Dzariyaat ayat 56:

              

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

Serta perempuan adalah pasangan bagi kaum laki-laki yang harus hidup 

saling berdampingan, seperti dalam Qur’an surat al-Naba’ ayat 8:

        

Artinya: “Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan”73

Perempuan bersama dengan laki-laki juga akan mempertanggung 

jawabkan secara individu setiap perbuatan dan pilihannya, seperti firman allah 

dalam Qur’an surat Maryam ayat 93-95:

                       

                    

Artinya: “ Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang 
kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. 
Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung 
mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang 
kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri.”74

Dan perempuan mukminat yang beramal saleh dijanjikan Allah SWT 

                                                          
72 Murtadha Muthahari, Hak-Hak Wanita Dalam Islam, Terj M. Hasem, Judul asli The Right 

of Woman in Islam,( Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), hlm. 79.
73 Al-qur’an, 78:8
74Al-qur’an, 19: 93-95
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untuk berbahagia selama hidupnya di dunia dan abadi di surga, sama seperti 

dengan laki-laki (Q.S An-Nahl: 97):

                         

                

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan 
Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari 
apa yang telah mereka kerjakan.”75

Namun kesalahan pemahaman masyarakat dalam pemaknaan konsep 

gender menghasilkan satu reduksi bahwa isu gender identik dengan isu 

perempuan. Hal inilah yang menjadi cikal bakal munculnya gerakan feminisme 

(gerakan perempuan).

Gerakan fenimisme, secara umum merupakan suatu reaksi atas 

ketimpangan dan ketidakadilan yang dihasilkan oleh suatu tatanan sosial yang 

patriarkhis,secara historis, munculnya gerakan fenimisme di barat sangat 

berkaitan dengan lahirnya renaissance di Italia yantg membawa fajar kebangkitan 

kesadaran baru di Eropa.76 Bersamaan itu pula muncullah para humanis yang 

menghargai manusia, baik laki-laki maupun perempuan sebagai individu yang 

memiliki kebebasan dalam menggunakan akal budinya, dan bebas dari 

pemasungan intelektual gereja.

                                                          
75 Al-qur’an, 16: 97
76Abdul Mustakim, Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki, ( Yogyakarta: Sabda Persada , 

2003), Cet. I hlm 19.
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Dalam upaya menguak gerakan perempuan maka perlu diketahui dahulu 

tentang sejarah perempuan. Jika sejarah adalah memori kolektif umat manusia 

dan memberikan pembenaran moral untuk masa kini, maka ketiadaan perempuan 

di dalam sejarah” menyesatkannya dengan membuatnya hanya laki-laki saja yang 

berperan serta dalam kejadian yang di pandang sebagai berjasa dalam 

memelihara dan dengan menyajikan gambaran yang salah tentang apa yang 

sebenarnya terjadi.77 Wacana sejarah yang mengingkari tampilnya perempuan 

juga melestarikan subordinasi mereka, dan citra mereka sebagai penerima pasif 

dari tindak tanduk yang lain.

Secara historis, pendidikan tidak terlepas dari kekuasaan politik penjajah 

Barat yang bertujuan melakukan devide et impera, juga karena tradisi mereka 

ilmu dan agama mengalami permusuhan yang tajam. Disisi lainketiadaan 

integrasi pendidikan di atas fondasi intelektual spiritual yang kokoh. Inilah faktor 

internal muslim yang menurut al-Attas dinyatakan sebagai berikut:

“...yang menjadi penyebab kemunduran dan degdradasi kaum muslimin adalah 
justru kelalaian dalam merumuskan rencana pendidikan yang sistematis
berdasarkan prinsip-prinsip Islam, kelalaian dalam melaksanakan suatu sistem 
pendidikan yang terkoordinasi dan terpadu...”

Sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dan perintah kenabian, seorang muslim 

diwajibkan memulai aktifitas mencari ilmu sejak awal usia. Pendidikan dianggap 

sebagai persoalan kewajiban agama, sebuah manifestasi kepatuhan seorang 

muslim terhadap kehendak Allah dan suatu perbuatan yang mengarah kepada 

pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Sang Pencipta Yang Maha Esa. 

                                                          
77 Saskia Eleonora Weiringa, ,Op. cit., hlm. 65.
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Karena itu, kita melihat semua anggota masyarakat berpartisipasi dalam dalam 

poses tersebut. 78

Di dalam Islam, pendidikan adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim 

laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan secara umum sangat 

dijunjung tinggi dan dihormati dalam Islam. penghormatan yang tinggi dalam 

ilmu pengetahuan dan mereka yang memilikinya tampak jelas dalam al-Qur’an 

dalam al-Qur’an surat al-Mujadalah ayat 11, sebagai berikut:

 ........                   

Artinya:“...........Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”79

Ayat-ayat pertama yang diwahyukan kepada Rasululloh Saw juga 

menekankan pentingnya ilmu pengetahuan seperti yang tertuang dalam al-Qur’an 

surat al-Alaq ayat 1-5:

                             

                      

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang mengajar 
(manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa 
yang tidak diketahuinya.”80

                                                          
78 Haifaa Jawad, Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik  Religius,  ter. Moh. Sidik, 

(Malang: Cendekia Paramulya, 2002), h. 27
79 Al-Qur’an, 58:11
80 Al-Quran, 96:1-5
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Ayat ini diwahyukan untuk menetapkan pokok-pokok agama berdasarkan 

ilmu pengetahuan, dan juga menegaskan pentingnya pengetahuan agama. Karena 

itu kata pertama yang diwahyukan dan diucapkan oleh Malaikat Jibril adalah 

“Bacalah!”, sedangkan membaca adalah kunci menuju ilmu pengetahuan. 

Dalam bidang pendidikan, Islam juga memberikan perhatian dan harapan 

yang besar kepada kaum perempuan, karena mereka bagian tak terpisahkan dari 

masyarakat, bahkan lebih dari itu, perempuan adalah pembentuk masyarakat. 

Oleh karenanya, kaum perempuan mendapatkan perhatian agar dapat 

menjalankan perannya mencetak putra-putra bangsa dengan sempurna. Islam 

menganjurkan untuk memberikan perhatian terhadap pendidikan perempuan serta 

mencurahkan segala tenaga dan harta untuk memenuhinya, agar tertanam dalam 

jiwa-jiwa kaum perempuan sikap kelembutan, murah hati, dan belas kasih.81

Ilmu pengetahuan merupakan parameter yang sama antara laki-laki dan 

perempuan, sehingga tidak ada perbedaan tentang pentingnya pencapaian ilmu 

antara laki-laki dan perempuan. Allah SWT menyeru kepada kedunya untuk 

menambah ilmu, sebagaimana pesan surat Thaha ayat 114:

                              

           

Artinya:  Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah 
kamu tergesa-gesa membaca al-Qur'an sebelum disempurnakan 
mewahyukannya kepadamu, dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, 
tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."82

                                                          
81 Fatimah Umar Nasif, Menggugat Sejarah Perempuan Mewujudkan Idealisme Gender 

Sesuai Tuntunan Islam, terj.Wira Subrata (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2000), h. 76
82 Al-Qur’an, 20: 114
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Islam memandang setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan 

bertanggungjawab terhadap nilai keimanannya kepada Allah SWT dan hari 

kemudian, secara independen dan tidak tergantung pada orang lain. Karena 

pencapaian nilai keimana membutuhkan proses pemikiran dan perolehan ilmu 

untuk memperlus cakrawala pemikiran dan pengetahuan, maka baik laki-laki dan 

perempuan memerlukan pengembangan potensi rasionalitasnya dengan ilmu.

Sesungguhnya, penegasan tentang peranan perempuan sebagai ibu tidak 

berarti membatasi kehidupannya dan peranannya dalam peranan ini, sehingga ia 

tidak dapat belajar hal-hal yang tidak masuk dalam ruang lingkupnya, 

sebgaimana diklaim oleh sebagian orang. Perempuan adalah manusia yang 

membutuhkan seluruh sumbangan ilmu. Pernyataan yang menyatakan bahwa 

potensi perempuan terbatas, baik dalam fisik maupun rasio, adalah pernyataan 

yang tidak adil dan tidak manusiawi.

Sesungguhnya Alah menciptakan laki-laki dan perempuan agar keduanya 

menjadi sempurna pada level karakter-karakter keduanya dalam kehidupan 

secara bersama, tetapi Dia menjadikan masing-masing dari mereka 

bertanggujawab dihadapan-Nya dengan bebas dari campur tangan yang lain. 

Tanggungjawab ini menuntut laki-laki dan perempuan untuk memiliki kekuatan 

dan kebebasan, berpikir, serta berkehendak. 83

                                                          
83 Sayyid Muhammad Husain Fadlulloh, Dunia Wanita Dalam Islam, terj. Muhammad Abdul 

Qadir Alkaf, (Jakarta: PT Lentera Baristama, 2000), 47-48
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Banyak ayat al-Qur’an dan hadis Nabi tentang kewajiban belajar, baik 

kewajiban tersebut ditunjukkan kepada kaum laki-laki maupun perempuan. 

Keduanya diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mugkin dan dituntut 

untuk belajar, karena “menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim”. Para 

perempuan di Zaman Nabi Muhammad Saw meyadari benar kewajiban ini, 

sehingga mereka memohon kepada Nabi Saw agar beliau bersedia menyisihkan 

waktu khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. 

Permohonan itu tentu dikabulkan oleh beliau Saw.84

Kecerdasan intelektual seorang perempuan tidaklah lebih rendah dari 

kaum laki-laki. Kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari kemudian 

mengamalkan apa yang mereka hayati setelah berdzikir kepada Allah SWT serta 

apa yang mereka ketahui tentang alam raya ini. 85

Oleh karena itu, kaum perempuan bebas untuk mempelajari apa saja 

sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing. Rasulullah 

tidak membatasi anjuran atau kewajiban belajar hanya terhadap perempuan-

perempuan merdeka (yang memiliki status sosial yang lebih tinggi), tetapi juga 

para budak perempuan dan para mereka yang berstatus lebih rendah. 

                                                          
84 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung Mizan, 1996), h. 277
85 Ali Munhanif, et., al, Mutiara Terpendam Perempuan dalam Literatur Islam Klasik, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 34-35
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BAB IV

ANALISA RELEVANSI PEMIKIRAN PENDIDIKAN RA KARTINI 

DENGAN KONSEP FEMINISME DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. Analisa Pemikiran Kartini Mengenai Pendidikan Perempuan

Kartini adalah salah satu sosok yang menjadi ikon pembebasan 

perempuan Indonesia. Pembebasan yang memberi perubahan kepada kaum 

perempuan dalam hak memperoleh pendidikan yang sama seperti laki-laki.

Kartini adalah anak kelima dari sebelas saudara kandung dan saudara 

tiri.Beliau adalah keturunan keluarga yang cerdas. Sampai usia 12 tahun, Kartini 

diperbolehkan bersekolah. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah 

karena sudah masuk usia pingitan. Melihat adat yang sudah mengental ini, bisa 

kita perhatikan betapa minimnya kesadaran dari masyarakat kita padawaktu itu 

dalam masalah pendidikan bagi perempuan.1

Pada usia 24 tahun, oleh orangtuanya, Kartini disuruh menikah dengan 

Bupati Rembang, tepatnya pada tanggal 12 Nopember 1903. dengan demikian 

Kartini meraih kebebasannya dari putri pingitan menjadi istri Bupati yang 

memperoleh fasilitas yang lebih leluasa dalam penggunaannya, akhirnya 

keinginan Kartini untuk mendirikan sekolah untuk perempuan.tercapai.

Pada surat-surat Kartini yang kesemuanya berisi tentang harapan-

harapannya untuk memajukan perempuan di Jawa bahkan nusantara.Di dalamnya 

karya-karyanya Kartini menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat 

                                                
1 Siti Sumantri Soeroto. Kartini Sebuah Biografi. (Jakarta: PT Gunung Agung, 1979).h.321
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kungkungan adat, yaitu tak bisa duduk di bangku sekolah karena harus dipingit, 

dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal.

Sosok Kartini memang telah memberikan sebuah warna baru dalam 

kehidupan perempuan. Bagi Kartini, peradaban masyarakat terletak pada baik 

tidaknya perempuan dalam tempat tersebut. Karena itu, perempuan harus dididik 

agar bisa mencetak generasi-generasi baru yang berkualitas.

Pendidikan yang diharapkan Kartini adalah pendidikan yang bisa 

menyeimbangkan antara kecerdasan otak dan budi pekerti.Kecerdasan otak bisa 

diperoleh dengan memberi kebebasan kepada peserta didik dalam 

mengembangkan potensi yang mereka miliki.Hal ini sesuai dengan pendidikan 

Islam, yang bisa disebut dengan pendidikan humanis.

Pendidikan humanis yaitu pendidikan yang memposisikan peserta didik 

sebagai subjek. Jadi mereka berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Selain 

itu, budi pekerti sangat ditekankan dalam pembelajaran di sekolah untuk para 

gadis.Kartini ingin meletakkan dasar moralitas bagi masyarakat melalui 

pendidikan budi pekerti sebagai pengimbang pendidikan akal.

Kartini adalah perempuan Jawa pertama yang pemikirannya bisa 

memberikan perombakan pada posisi perempuan di Jawa pada saat itu.Sistem 

pengajaran Kartini juga bisa dikatakan modern.Serta pengikisan dari pernyataan 

masyarakat tentang posisi perempuan yang terus termarginalkan.Kartini 

memberikan pendidikan kepada perempuan sebagai modal untuk kemajuan 

mereka.Pendidikan yang tidak mengenal diskriminasi, laki-laki dan perempuan 

sama-sama berhak untuk memperoleh pendidikan. Maka dari itu pemikiran 
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Kartini memberikan kebebasan bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup mereka, sehingga hal ini memberikan kesadaran bagi perempuan akan 

ketertindasan mereka.

Pandangan Kartini tentang pendidikan barangkali bisa dijelaskan kedalam 

beberapa hal.

1. Perempuan sebagai Pendidik Pertama

Pendidikan perempuan haruslah ditekankan pertama kali sebagai usaha 

mengejawantahkan pembangunan kepribadian anak bangsa secara menyeluruh.

Kartini berpendapat, membesarkan seorang anak adalah tugas besar. 

Pembentukan kepriabdian manusia pertama-tama harus diperoleh dari rumah. 

Para calon ibu terus diberi semacam pendidikan dan pembinaan keluarga.

Dan sekarang bagiamana keluarga dapat mendidik dengan baik, kalau 

unsur yang penting dalam keluarga, yakni perempuan, ibu, sama sekali tidak 

cakap mendidik?2

Hakikat inilah yang menjadi pijakan penulis untuk berkata, ibu adalah 

sekolah pertama. Ungkapan ini bukan milik penulis karena penulis bukanlah 

orang pertama yang mengatakannya, seorang penyair berkata

َأْعَدْدَت َشْعًبا َطبَِّب اَألْعراِق   #    ْدَرَسٌةِإَذَأْعَداْدُتَھاْاُالمُّ َم

Artinya: “Ibu adalah madrasah jika kamu menyiapkanny.  Maka dia 
menyiapkan generasi berkarakter baik

                                                
2 Dri Arbaningsih, Kartini Dari Sisi Lain Melacak Pemikiran Kartini Tentang Emansipasi 

Bangsa, (Jakarta: KOMPAS, 2005). h. 127
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2. Pendidikan dan Pengajaran Bagi Perempuan

Selain diorientasikan kepada pengetahuan dan keterampilan, 

pendidikan hendaknya juga diarahkan kepada pembentukan watak dan 

kepribadian peserta didik. 

ا َعْن َأِبي َسِعیٍد َجاَءْت اْمَرَأٌة ِإَلى َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَلْت َی

َمَك َرُسوَل اللَِّھ َذَھَب الرَِّجاُل ِبَحِدیِثَك َفاْجَعْل َلَنا ِمْن َنْفِسَك َیْوًما َنْأِتیَك ِفیِھ ُتَعلُِّمَنا ِممَّا َعلَّ

لَّى اللَُّھ َفَقاَل اْجَتِمْعَن ِفي َیْوِم َكَذا َوَكَذا ِفي َمَكاِن َكَذا َوَكَذا َفاْجَتَمْعَن َفَأَتاُھنَّ َرُسوُل اللَِّھ َص

َھا ِمْن َوَلِدَھا اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَعلََّمُھنَّ ِممَّا َعلََّمُھ اللَُّھ ُثمَّ َقاَل َما ِمْنُكنَّ اْمَرَأٌة ُتَقدُِّم َبْیَن َیَدْی

اْثَنْیِن َقاَل َفَأَعاَدْتَھا  َثَالَثًة ِإالَّ َكاَن َلَھا ِحَجاًبا ِمْن النَّاِر َفَقاَلْت اْمَرَأٌة ِمْنُھنَّ َیا َرُسوَل اللَِّھ َأْو

)البخاري( َمرََّتْیِن ُثمَّ َقاَل َواْثَنْیِن َواْثَنْیِن َواْثَنْیِن 

Artinya : “Dari abu said : telah datang seorang perempuan kepada 
Rosululloh SAW, lalu ia berkata : Ya Rosulalloh kaum laki – laki telah 
pergi dengan memperoleh hadits darimu, maka perkenankanlah bagi 
kami darimu suatu hari yang kami datang dan engkau mengajarkan 
kami didalamnya dari apa yang telah diajarkan 
Allah padamu.maka Rosululloh SAW bersabda : ” berkumpulah kalian 
dihari ini dan di tempat ini”, maka Rosululloh SAW mendatangi 
mereka dan mengajarkan pada mereka dari apa yang telah diajarkan 
Allah padanya. Kemudian ia bersabda ” tidaklah seorang perempuan 
dari kalian yang telah wafat darinya tiga orang anak kecuali mereka 
akan menjadi hijab di neraka.seorang perempuan bertanya Ya 
Rosulalloh (jika) atau dua? Maka dia mengulangi pertanyaan itu dua 
kali , maka Rosululloh SAW bersabda : dan dua, dan dua, dan dua. 
(HR. Bukhoriy ).”
Pada hadis di atas menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki hak 

dalam pendidikan. Karena untuk mencetak generasi yang lebih baik maka 

perempuan juga harus berpendidikan yang baik. Seorang penyair juga 

mengungkapkan:
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َوِإذا الـِنـسـاُء َنـَشـأَن في ُأمِّیًَّة  #  َرَضـَع الـِرجـاُل َجھاَلًة َوُخموال

Artinya: Apabila para ibu tumbuh dalam ketidaktahuan. Maka anak-anak akan 
menyusu kebodohan dan keterbelakangan

Pendidikan yang diinginkan Kartini tidak hanya menyangkut penguasan 

materi kognitif saja, melainkan bagiamana menjadikan manusia-manusia yang 

berbudi luhur dan berjiwa besar. Yaitu, pendidikan yang mengarahkan manusia 

menuju kesejatian dirinya secara sempurna, baik aspek kognitif, aspek afektif, 

maupun aspek psikomotorik. Atau dengan kata lain, pendidikan yang bisa 

menumbuhkan kekokohan diri secara sempurna baik spiritual, moral dan 

intelektual.3

Kartini menginginkan keseimbangan otak dan akhlak, jadi siswa selain 

pandai dalam hal teori, mereka juga harus mempunyai ketrampilan sehingga 

pengaplikasian dari teori tersebut terlaksana.

3.  Pendidikan Tanpa Diskriminasi

Alhujarat ayat 13

Kunci kemajuan bangsa terletak pada pendidikan, karena itu seluruh rakyat harus 

dapat menerima pendidikan secara sama. Sistem dan praktek pendidikan tidak 

mengenal diskriminasi dan siapa saja tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, 

keturunan, kedudukan sosial dan sebagainya berhak memperoleh pendidikan.

                                                
3Imam Tholkhah, Membuka Jendela Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 

h. 154
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B. Analisa Konsep Feminisme Dalam Pendidikan Islam

Ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam mempunyai nilai kemanusiaan 

yang universal, dan menjadi tolak ukur keutamaan di antara manusia.Setiap 

manusia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, tidak hanya menjadi 

kewajiban untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dewasa ini, masih banyak 

manusia yang belum menyadari akan hak yang dimiliki oleh masing-masing 

individu. Bahkan, banyak manusia satu dengan lainnya masih memandang 

sebelah mata untuk menerima pendidikan karena perbedaan kepemilikan harta, 

status, suku, warna kulit, agama, dan perbedaan jenis kelamin. Perlakuan 

diskriminasi tersebut menyebabkan ketimpangan terhadap kemajuan ilmu 

pengetahuan, terlebih penyudutan hak akan ilmu pengetahuan yang dimiliki 

antara kaum laki-laki dan perempuan.

Di dalam Islam, pendidikan adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim 

laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan secara umum sangat 

dijunjung tinggi dan dihormati dalam Islam. Penghormatan yang tinggi terhadap 

ilmu pengetahuan dan mereka yang memilikinya, merupakan salah satu 

pegangan bagi setiap muslim. Maka Islam menjadi agama yang juga 

mengutamakan kesetaraan akan kepemilikan ilmu pengetahuan bagi laki-lakidan 

perempuan.4

Maka dari itu, ilmu pengetahuan merupakan parameter nilai yang sama 

                                                
4 Dri Arbaningsih. Kartini Dari Sisi Lain Melacak Pemikiran Kartini Tentang Emansipasi 

Bangsa. (Jakarta: KOMPAS, 2005). h. 127
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bagi laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada perbedaan tentang pentingnya 

pencapaian ilmu antara laki-laki dan perempuan.

Sama halnya dalam konsep feminisme di dunia Islam, feminisme sudah 

dikenal sejak awal masuknya Islam. Walaupun para muslim barangkali tidak 

menggunakan istilah tesebut. Bahwa pendidikan merupakan hak bagi manusia 

baik laki-laki maupun perempuan.Keyakinan tentang adanya ketidakadilan 

masyarakat dalam memperlakukan perempuan telah mendorong lahirnya gerakan 

feminisme.Dalam arti luas, feminisme menunjuk pada setiap orang yang 

memiliki kesadaran terhadap subordinasi perempuan dan berusaha 

menyelesaikannya.Terlebih dalam masalah pendidikan, menjadi sangat urgen 

untuk segera ada penyadaran pada masyarakat.

Persamaan dalam pendidikan Islam adalah keadilan Islam yang 

mempunyai satu-satunya ukuran yang dapat diikuti oleh setiap manusia dalam 

segala aspek kehidupan, hak pendidikan, hak antara laki-laki dan perempuan, dan 

sebagainya. Jadi, kesinambungan antara konsep dasar feminisme dengan 

Pendidikan Islam menjadi salah satu daya tawar untuk memajukan pemikiran, 

peradaban dan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.Kesetaraan yang 

terjadi antara laki-laki dan perempuan merupakan posisi yang integral-

holistikdalam Pendidikan Islam.

Perempuan bersama dengan laki-laki juga akan mempertanggung 

jawabkan secara individu segala perbuatannya dan pilihannya, seperti firman 

allah dalam Qur’an surat Maryam ayat 93-95:
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Artinya: “Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang 
kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.Sesungguhnya 
Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan 
hitungan yang teliti.Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada 
hari kiamat dengan sendiri-sendiri.”

Menurut Budy Munawar Rachman, feminisme Islam mempunyai 

kekhasan, yakni merupakan hasil dialog yang intensif antara prinsip-prinsip 

keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks-teks keagamaan (al Quran dan 

Hadis) dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada atau hidup dalam 

masyarakat muslim.Nasaruddin Umar mengintrodusir prinsip-prinsip kesetaraan 

yang di akumulasikan dari ayat-ayat al Qur’an sebagai berikut; 5

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba allah.

Pencapaian derajat ketakwaan tidak berdasarkan perbedaan jenis 

kelamin tertentu. Tugas pokok hamba adalah mengabdi dan menyembah.6Ini 

dapat dipahami dalam firman-Nya dalam (QS. al-Dzariyat (51): 56):

     

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

                                                
5Wafda Vivid izziyana, “Pendekatan Feminisme Dalam StudiHukum Islam”, dalam  

ISTAWA: jurnal pendidikan  Islam, volume 2 nomor 1, juli 2016, h. 148
6Fadlan, “Islam, Feminisme dan Konsep Kesetaraan Gender”, dalam jurnal KARSA, Vol. 

19 No. 2 Tahun 2011, h. 115
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Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara 

laki- laki dan perempuan.Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk memuliakan 

atau merendahkan derajat mereka hanyalah nilai ketaqwaannya.Prestasi 

ketaqwaan dapat diraih oleh siapa pun, tanpa memperhatikan perbedaan jenis 

kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Al-Qur'an menegaskan 

bahwa hamba yang paling ideal ialah muttaqun, sebagaimana disebutkan 

dalam firman- Nya:

                          

                   

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Semua manusia mempuyai kesempatan yang sama untuk menjadi 

hamba ideal dimata Allah SWT, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Untuk 

mencapai derajat ini tidak dikenal adanya pebedaan jenis kelamin maupun 

etnis. Dalam kapasitasnya sebagai hamba allah, laki-laki dan perempuan akan 

mendapatkan penghargaan dari tuhan sesuai kadar pengabdiannya.7

2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi.

Maksud dan tujuan penciptaan manusia dimuka bumi di samping untuk 
                                                

7Ali Masykur, Musa  Membumikan Islam Nusantara: Respont Islam Terhadap Isu-Isu Aktual, 
(Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 70
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menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah, juga 

untuk menjadi khalifah di bumi, sebagai mana dinyatakan dalam Qur’an surat 

Al Baqarah ayat 30:

                              

                       

       

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

Menurut Nasaruddin Umar, kata khalifah pada ayat di atas tidak 

menunjukkan kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. 

Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang 

akan mempertanggung jawabkan ke- khalifahan-nya di bumi, sebagaimana 

halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial.

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan 

menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang 

seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus 

menerima perjanjian dengan Tuhannya (QS. Al-A’raf/7:172). 
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Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-
anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian 
terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini 
Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami 
menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat 
kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah 
orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"
Tidak ada seorangpun anak manusia lahir di muka bumi yang tidak 

berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para 

malaikat. Tidak ada seorangpun yang mengatakan "tidak". Dalam Islam, 

tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu 

sejak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak 

dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin, karena sejak awal tidak pernah 

diberikan beban khusus berupa "dosa warisan" seperti yang dikesankan di 

dalam tradisi Yahudi-Kristen, yang memberikan citra negatif begitu seseorang 

lahir sebagai perempuan. Dalam tradisi ini, perempuan selalu dihubungkan 

dengan drama kosmis, di mana Hawa dianggap terlibat di dalam kasus 

keluarnya Adam dari surga.Al-Qur'an yang mempunyai pandangan positif 

terhadap manusia, Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh 

anak cucu Adam.

4. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.
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Dalam hal peluang untuk meraih prestasi maksimum, tidak ada 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Sebagaimana 

disebutkan dalam firmannya (QS. An-Nahl [16]: 97 dan Al Mukmin [40] : 40)

                         

                  

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki 
maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu 
masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

                        

                       

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan 
dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan 
Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun 
perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan 
masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.”

Ayat-ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan jender yang ideal dan 

memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual 

maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis 

kelamin saja.Salah satu obsesi al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam 

masyarakat. Keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat 

manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat., terlihat 

bahwa di dalam al-Qur’an, sebetulnya sudah menyebutkan adanya keadilan dan 
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kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Namun di dalam 

kenyataan sehari-hari keadilan dan kesetaraan gender seperti yang diamanahkan 

di dalam al-Qur’an bisa dikatakan masih jauh dari harapan, termasuk 

pelaksanaan yang terjadi di dunia yang mayoritas warganya beragama Islam.

Islam mendudukan laki-laki dan wanita pada tempatnya, tidak dapat 

dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh Islam bahwa Islam 

menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau dianggap masyarakat kelas 

dua. Dalam Islam sesungguhnya wanita dimuliakan. Banyak sekali ayat al-Quran 

ataupun hadis nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita baik 

sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak ada 

diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, akan tetapi yeng 

membedakan keduanya adalah fungsionalnya karena dari kodrat masing-masing.8

Penghapusan dari kelima diskriminasi yang telah di petakan sebagai 

berikut, pertama, marginalisasi perempuan, bahwa perempuan dianggap kaum 

yang tidak pantas mendapatkan pendidikan tinggi karena perempuan hanya akan 

menjadi ibu rumah tangga, maka dalam pendidikan Islam pun, marginalisasi 

harus dihapuskan, karena pendidikan berhak dimiliki oleh semua orang baik laki-

laki maupun perempuan.

Kedua, subordinasi terhadap perempuan karena adanya anggapan bahwa 

perempuan itu irasional, emosional, maka ia tidak bisa memimpin dan oleh 

karena itu harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting; tapi dalam 

                                                
8Heri junaidi dan Abdul Hadi,”Gender dan Feminisme dalam Islam” dalam jurnal 

MUWAZAH vol. 2, no. 2, Desember 2010, h. 247-248
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pendidikan Islam kecerdasan intelektual seorang perempuan tidaklah lebih 

rendah daripada kaum laki-laki, ini berarti bahwa kaum perempuan bebas untuk 

mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka 

masing-masing, sehingga diharapkan dengan pendidikan yang tinggi perempuan 

bisa menjadi pemimpin.

Ketiga, stereotype yang merugikan kaum perempuan, dalam pendidikan 

Islam stereotip itu menimbulkan asumsi bahwa perempuan bersekolah tinggi 

hanya untuk mencari jodoh, maka dalam pendidikan Islam stereotipe itu 

dihapuskan dengan asumsi positif bahwa perempuan memang membutuhkan 

pendidikan tinggi untuk menggapai cita-citanya.

Keempat, berbagai bentuk kekerasan (violence) menimpa perempuan baik 

fisik maupun psikologis karena anggapan bahwa perempuan lemah dibandingkan 

dengan laki-laki sehingga laki-laki leluasa melakukan kekerasan terhadap 

perempuan.Jika ditarik di dunia pendidikan juga muncul kekerasan terhadap 

peserta didik perempuan, mereka lebih sering mendapat pelecehan dari 

gurunya.Dalam pendidikan Islam dilarang adanya kekerasan dalam mendidik 

peserta didik tanpa harus melihat jenis kelaminnya, maka semua harus 

diperlakukan secara baik.

Kelima, pembagian kerja secara seksual yang merugikan kaum 

perempuan, misalnya perempuan hanya cocok dengan pekerjaan domestik, oleh 

sebab itu tidak pantas melakukan pekerjaan publik seperti laki-laki.Dalam 

pendidikan Islam perempuan pun berhak mencari jurusan yang sesuai dengan 

minat dan bakatnya. Sehingga perkembangan ilmu yang diperoleh akan 
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membawa pada pekerjaan yang diinginkan, tanpa ada pembatasan karir dan 

jurusan yang dipilih dalam pendidikan yang diikuti.

C. Analisa Relevansi Pemikiran Kartini Dengan Konsep Feminisme Dalam 

Pendidikan Islam

1. Analisa Relevansi Pemikiran Kartini tentang Perempuan Sebagai Pendidik 

Pertama dengan Konsep Feminisme dalam Pendidikan Islam.

Kartini berpandangan bahwa perempuan bertanggung jawab terhadap 

corak kehidupan di masyarakat, karena perempuan (ibu) adalah pendidik 

pertama dan utama. Di tangan perempuan terbentuk generasi handal harapan 

umat dan tergenggam masa depan umat, karena ia adalah tiang negara yang 

menentukan tegak atau runtuhnya negara atau masyarakat. Menurut beliau, 

peradaban masyarakat terletak di tangan perempuan, karena itu perempuan 

harus dididik, diberi pelajaran, dan turut serta dalam pekerjaan besar yang 

disebutnya dengan “pendidikan bangsa yang berjuta-juta”.9

Menurut penulis, pemikiran semacam itu relevan dengan konsepsi, al-

ummu madrasatun (yakni pemikiran bahwa kaum perempuan mengemban 

fungsi penting sehingga sekolah pertama bagi anak-anak dan generasi 

penerus), sebagaimana yang diperkenalkan oleh Islam. Dalam banyak literatur 

Islam, dapat kita temukan teks-teks (ayat-ayat al-Qur’an, hadits, dan ungkapan 

dari para sahabat-sahabat Nabi maupun ulama) mengenai peran perempuan 

                                                
9 Imam Tholkhah. Membuka Jendela Pendidikan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada,2004). h. 154
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sebagai pendidik utama.Dalam konteks pendidikan generasi, perempuan 

adalah “benteng terakhir” yang di dalamnya Islam melindungi akhlak dan

peradaban manusia.

Seabad lebih berlalu semenjak Kartini menegaskan pentingnya 

pendidikan bagi perempuan.Kartini menganggap, pengaruh psikologis ibu 

kepada anak yang dilahirkan dan dibesarkan di pangkuannya sangat penting 

bagi pembentukan watak serta perkembangan jiwa anak itu selanjutnya. Akan 

tetapi, karena pada masa itu kaum ibu kita pada umumnya belum mendapat 

pendidikan, maka Kartini memandang perlu diadakannya sekolah bagi gadis-

gadis (calon ibu) dengan guru-guru yang kompeten, yang mampu memberikan 

pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkana dan sesuai dengan keperluan 

zaman, Kartini paham, kebangkitan manusia diawali dengan cara berfikirnya 

sehingga ia terus mengupayakan pengajaran dan pendidikan bagi perempuan 

demi untuk kebangkitan berfikir kaumnya agar lebih terampil menjalankan 

kewajibannya sebagai perempuan.

Pada konteks psikososial Indonesia saat ini, dan di manapun juga, 

tingkat pendidikan perempuan memang bisa menjadi jembatan utama 

kemajuan. Perempuan berpendidikan akan lebih memiliki akses informasi 

yang lebih baik. Tetapi pendidikan akan memberi arti kepada perempuan 

sebagai ibu, itulah yang tidak banyak orang pikirkan, karenaitu, penulis 

berpendapat bahwa pandangan Kartini mengenai pentingnya pendidikan bagi 

kaum perempuan sangat relevan dengan tuntutan Islam agar para orang tua 

(terutama ibu) memberikan yang terbaik kepada generasi berikutnya, salah 
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satunya melalui peningkatan kualitas perempuan.

2. Analisa Relevansi Pemikiran Kartini Tentang Pendidikan dan Pengajaran bagi 

Perempuan dengan Konsep Feminisme dalam Pendidikan Islam.

Pendidikan adalah salah satu yang menjadi kepedulian utama Kartini 

untuk memajukan perempuan dan Bangsa Bumiputera umumnya.Pendidikan 

dan pengajaran bagi Bumiputera, menurut Kartini hendaknya ditujukan 

kepada hal-hal praktis demi meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup 

rakyat.Pemikiran Kartini mengenai sistem pengajaran untuk zaman itu boleh 

dikatakan sangat modern, karena menempatkan anak didik sebagai subjek 

kegiatan belajar mengajar, bukan sebagai objek pengajaran seperti halnya 

pendidikan pada waktu itu.10Konsep pendidikan Kartini terfokus pada 

penyempurnaan kecerdasan berfikir dan kepekaan budi pekerti siswa melalui 

keteladanan sikap dan perilaku guru. Pendidikan harus mampu menanamkan 

moralitas yang akan membentuk siswa berwatak ksatria. 

Pemikiran Kartini boleh dibilang jauh ke depan membina character 

building sejak muda. Konsep pendidikan Kartini memerlukan suri teladan 

guru yang handal dan berbudi pekerti luhur.Kartini juga melihat pentingnya 

menjaga silaturahmi antara siswa yang sudah meninggalkan bangku sekolah 

dan masih berstatus murid, yang dihubungkan oleh figur sebagai sumber 

pengetahuan sekaligus pengajar.

Kartini juga berpendapat bahwa sepanjang peradaban manusia 

                                                
10 Jajat Burhanudin. Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan. (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2004). h. 4
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ditopang oleh jiwa-jiwa yang tidak memiliki keseimbangan antara kecerdasan 

otak dan budi pekerti, tatanan masyarakat akan tetap pincang dalam 

memberikan pendidikan kepada perempuan. Kartini yakin, pendidikan 

manusia harus dimulai sedini mungkin, namun bukan pendidikan yang 

membentuk anak menjadi keras kepala, yang kelak akan menjadi orang yang 

mementingkan diri sendiri.Penulis memandang pemikiran yang semacam itu 

relevan dengan pemikiran dalam pendidikan Islam, yaitu bahwa 

pengembangan potensi peserta didik dapat dilakukan melalui proses 

pendidikan yang mampu mengantar peserta didik menjadi hamba Allah dan 

khalifah Allah di muka bumi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai 

ilahiyyah pendidikan Islam memberikan kebebasan kepada siapapun (laki-laki 

maupun perempuan) untuk memperoleh pendidikan, kebebasan yang 

diberikan kepada manusia dapat menyelamatkan diri dari segala 

macambentuk tekanan, paksaan dan segala macamnya.Menurut penulis, 

mendidik harus membiasakan peserta didik menggunakan kemampuannya 

dan bebas dalam berfikir, sehingga mereka akan terbiasa menggunakan 

pendapat dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan memberikan kebebasan 

mengembangkan potensi yang dimiliki. Peserta didik berperan aktif dalam 

proses belajar mengajar (diposisikan sebagai subjek). Islam tidak 

memperbolehkan membatasi kebebasan individu untuk memperoleh 

pendidikan.Dalam kerangka berfikir inilah, maka penulis berpendapat bahwa 

pemikiran Kartini tentang pendidikan dan pengajaran bagi perempuan relevan 

dengan konsep feminisme dalam pendidikan Islam.
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3. Analisa Relevansi Pemikiran Kartini tentang Pendidikan Tanpa Diskriminasi 

dengan Konsep Feminisme dalam Pendidikan Islam

Kartini berkeyakinan bahwa laki-laki dan perempuan harus 

memperoleh pendidikan yang sama. Pendidikan merupakan kata kunci 

menuju perubahan, juga sebagai penghapus diskriminasi dan penindasan 

diantara manusia.Khusus kaum perempuan, diharapkan oleh Kartini, mereka 

bukan hanya menjadi komoditi domestik melainkan bagaimana bisa 

memasuki peran kunci pembuka bagi pendidikan putra-putri anak bangsa.

Di sisi lain, Islam sangat mendorong perempuan untuk selalu tanggap 

terhadap segala yang ada di sekelilingnya. Kaum perempuan terus didorong 

untuk membekali diri dengan pemahaman Islam, sehingga mampu 

menyelesaikan seluruh problem yang ada disekelilingnya dengan 

benar.Tercatat dalam sejarah bahwa, Rasulullah tidak pernah membedakan 

perempuan dalam mendapatkan ilmu.Bahkan Rasulullah menyediakan waktu 

dan tempat tersendiri untuk kajian kaum perempuan.Sangat jelas, Islam 

mencerdaskan perempuan karena mereka juga bagian dari warga negara 

sebagaimana laki-laki, keduanya bertanggung jawab membawa umat ke 

keadaan yang lebih baik.

Dalam banyak literatur Islam dinyatakan bahwa ajaran Islam 

menempatkan perempuan dalam derajat sama dengan laki-laki, baik dalam 

ibadah maupun dalam urusan sosial, termasuk hak memperoleh pendidikan. 

Islam mempersamakan antara laki-laki dan perempuan dalam hak belajar dan 
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mendapatkan ilmu pengetahuan.Perempuan diijinkan memperoleh pendidikan, 

baik dalam cabang ilmu keagamaan maupun pengetahuan keduniaan. Menurut 

Islam, untuk tujuan pendidikan, tidak ada diskriminasi antara laki-laki dengan 

perempuan.

Prinsip persamaan dalam Islam pada dasarnya bertujuan agar setiap 

orang mampu menemukan harkat dan martabat kemanusiaannya serta dapat 

mengembangkan prestasinya. Untuk itu, Islam memberikan kesempatan yang 

sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka 

pengembangan potensinya secara maksimal. Salah satu amanat ajaran Islam 

ialah terwujudnya keadilan dalam masyarakat yang mencakup segala segi 

kehidupan.Karena itu, Islam tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik 

berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa maupun jenis kelamin.

Menimbang pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka penulis, 

berpendapat bahwa pemikiran Kartini tentang pendidikan tanpa diskriminasi 

sangat relevan dengan konsep feminisme dalam pendidikan Islam.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Feminisme dalam Pendidikan Islam

Setiap muslim laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tugas dan 

tanggung jawab sebagai hamba allah dalam beribadah, laki-laki dan

perempuan sebagai khalifah di bumi, laki-laki dan perempuan menerima

perjanjian primordial, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.

Oleh sebab itu diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan 

Islam harus dihapuskan.

2. Pemikiran  Kartini mengenai pendidikan perempuan

Pendidikan perempuan haruslah diletakkan pertama kali sebagai usaha

mengejawantahkan pembangunan kepribadian anak bangsa secara

menyeluruh. Pendidikan diarahkan kepada pembentukan watak dan

kepribadian pesertadidik. Seluruh rakyat harus dapat menerima pendidikan

secara sama.

3. Relevansi pemikiran Kartini dengan konsep Feminisme dalam

Pendidikan Islam

a. Pemikiran Kartini tentang perempuan sebagai pendidik pertama relevan 

dengan konsep Feminisme dalam Pendidikan Islam, karena pemikiran

bahwa setiap mahluk berhak meraih prestasi.
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b. Pemikiran Kartini tentang pendidikan dan pengajaran bagi perempuan

relevan dengan konsep Feminisme dalam Pendidikan Islam yaitu

pengembangan potensi peserta didik dapat dilakukan melalui proses 

pendidikan yang mampu mengantar peserta didik menjadi hamba Allah 

dan khalifah Allah di muka bumi.

c. Pemikiran Kartini tentang pendidikan tanpa diskriminasi relevan dengan

konsep Feminisme dalam Pendidikan Islam, karena sama- sama tidak

mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, 

warna kulit, suku bangsa maupun jenis kelamin.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat mampu menghilangkan anggapan-anggapan negatif 

yang merugikan perempuan. Setigma yang muncul dalam masyarakat telah

membuat berbagai ketimpangan terhadap perempuan seperti marginalisasi, 

subordinasi, stereotype, pembagian kerja, dan berbagai bentuk kekerasan.

2. Dengan wacana yang digulirkan dimaksudkan untuk ikut merombak

paradigma masyarakat luas. Terlebih dalam dunia pendidikan Islam yang 

sangat mengagungkan sosok perempuan sebagai sekolah pertama bagi

anaknya, maka pengembangan potensi dalam diri perempuan itu sendiri juga

harus menjadi satu harapan.

3. Dengan adanya hubungan dan kesamaan dalam pandangan pendidikan oleh 

R.A Kartini dengan pandangan pendidikan dari sudut agama Islam, kita bisa

menggunakan sebagai tolak ukur dan tujuan serta semangat dalam menggapai

dan menjalani proses selama mengenyam sebuah pendidikan.
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