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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini  sering terdengar  istilah Feminisme yang dipertanyakan 

oleh banyak orang, terutama kaum perempuan. Mereka ingin mengetahui yang 

sebenarnya kedudukan mereka dimasyarakat luas. Akhir-akhir ini juga sering 

mendengar tentang gender, gerakan feminisme, dan emansipasi wanita. Tentu 

jika kita melihat kondisi di awal abad dua puluhan tentu akan berbeda dengan 

sekarang. Pada awal tersebut perempuan masih menjadi pemain di belakang 

layar yang perannya di tentukan oleh adat yang telah ada dan jika ada yang 

melanggar tentu akan dianggap aneh. Namun sekarang telah banyak 

perubahan terhadap perempuan zaman sekarang dibanding zaman dulu. 

melihat perempuan yang tak hanya mengurus rumah tangga namun juga 

bekerja di luar. Dapat juga melihat perempuan yang bepergian sendirian. 

Saat ini banyak perempuan yang telah kehilangan sifat feminimnya 

akibat tertekan oleh beban yang melebihi batas kekuatannya serta jauh dari 

fitrahnya sebagai perempuan. Dalam Islam posisi dan porsi perempuan 

sangatlah jelas baik dalam al-Qur`an maupun Hadist yang merupakan acuan 

baku bagi umat Islam. Banyak hadist-hadist secara jelas (eksplisit) 

menjelaskan bahwa perempuan bertengger pada posisi yang sangat mulia dan 

terhormat. Seperti pada Hadist nabi yang sangat populer menyatakan bahwa 

sorga itu berada di bawah telapak kaki ibu, itu adalah ungkapan betapa 
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mulianya seorang ibu itu di mata Allah. Bahkan dalam Hadis lain dikatakan, 

ketika seorang pemuda bertanya kepada nabi " wahai Rasul siapakah yang 

berhak pertamakali saya hormati "Rasul menjawab "ibumu" lalu siapa lagi 

"ibumu" sampai pada jawaban yang ketiga "ibumu" dan yang terakhir kalinya 

"ayahmu". Siapapun akan terharu biru tak terkecuali seorang ayah walaupun 

di situ disebutkannya terkahir kali namun penghargaan yang mendalam 

terhadap perempuan adalah juga merupakan kebahagian kita semua. Sebuah 

pelajaran bagi kita kejadian yang terjadi ketika pada masa nabi. Seorang 

sahabat yang bernama jurait taat solatnya, sufi,selalu mengurung diri dalam 

masjid. Namun ketika saat sakratul maut datang jurait tak mampu megucapkan 

dan melafalkan sahadatain seperti yang ia biasa lakukan. Namun setelah di 

cari kuncinya mengapa itu bisa terjadi terhadap sahabat nabi yang taat 

solatnya serta sufi akhirnya terbongkarlah bahwa jurait tidak menghormati 

ibunya namun saat ibunya dirayu untuk memaafkan jurait detik itu juga jaurait 

menghembuskan nafasnya dengan kalimat syahadatain dan mati dengan 

khusnul khatimah. Tidak disangsikan lagi bahwa keberadaan ibu adalah 

merupakan figure yang sangat sentral dalam keluarga yang penuh dengan 

kehangatan dan kelembutan. Tidak ada yang perlu dikotonomikan antara 

peran ayah dan ibu keduanya saling melengkapi karena keduanya mempunyai 

kekurangan maupun kelebihan dan alangkah indahnya jika keduanya 

disinergikan untuk mendorong keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 

(Dewi, 2012) 
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Sebenarnya Islam tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki 

dalam pendidikan. Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki  

dan perempuan dalam menuntut ilmu. K.Hitti menandaskan bahwa anak anak 

perempuan juga dibolehkan mengikuti sekolah dasar, Fayyaz Mahmud 

menegaskan bahwa pada masa Dinasti Abbasiyah, anak perempuan juga 

mempunyai kesempatan belajar di Maktab-maktab. Akan tetapi tidak banyak 

data yang menerangkan bahwa wanita pun belajar di Lembaga pendidikan 

tinggi. Dalam sistem pendidikan Islam di masa klasik, pendidikan islam 

bukanlah diperuntukkan hanya laki-laki saja. Perempuan pun tidak dilarang ke 

masjid untuk mengikuti pelajaran. Akan tetapi, apakah  mereka dibolehkan 

berlibat langsung dengan murid laki laki. Memang dalam kitab aghani 

sebagaimana dijelaskan oleh Syalabi, ditemukan teks menerangkan adanya 

dua kasus yang meriwayatkan bahwa ada dua orang perempuan yang telah 

mengikuti pelajaran pada sekolah dasar. Kedua  perempuan tersebut adalah 

seorang perempuan hamba sahaya, bukan orang merdeka. Oleh karena itu, 

Syalabi menolak bahwa pengajaran untuk budak dapat dinilai sebagai 

pendidikan  karena pengajaran untuk budak hanyalah untuk menaikkan harga 

mereka dengan cara mengajar mereka membaca dan menulis. Dengan 

demikian, riwayat tersebut tidak bisa dipakai sebagai sejarah bahwa anak 

perempuan merdeka pernah mengikuti pengajaran tingkat dasar dikuttab 

bersama murid laki-laki. (Mubtadi:2013) 

Islam memandang perempuan dengan pandangan yang  khusus. ketika 

Islam muncul di semenanjung Arab maka perempuan membutuhkan 
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kedudukan di hadapan kaum pria, dan Islam lah yang memberi kemuliaan dan 

ketinggian. Islamlah yang mensejajarkan dengan pria. Sungguh islamlah yang 

memberi perhatian lebih terhadap perempuan. Islam telah mempersiapkan 

agar perempuan memiliki sebagaimana pria peranan dalam segala bidang. 

(Alkaf,2004:124).  

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : Perempuan dalam Perspektif  Islam.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan 

masalah yang diajukan adalah : Bagaimana Perempuan dalam Perspektif  

Islam? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif pendidikan Islam 

dalam memandang perempuan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khazanah keilmuan 

2. Manfaat Praktis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru serta menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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