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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Skripsi Nur Khasanah (2011) yang berjudul “Pendidikan Anak Perempuan 

dalam Perspektif Pendidikan Islam“  yang membahas tentang: 

a. Dasar Pendidikan Anak Perempuan dalam Islam  

b. Tujuan Pendidikan Anak Perempuan dalam Islam 

c. Materi Pendidikan Anak Perempuan dalam Islam 

d. Metode Pendidikan Anak Perempuan dalam Islam 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif perbedaan dari penelitian 

tersebut dengan penelitian yang peneliti tulis adalah variabelnya, dimana 

penelitian di atas meneliti tentang “Pendidikan Anak Perempuan dalam 

Perspektif Pendidikan Islam”, sedangkan peneliti akan meneliti tentang 

Perempuan dalam Perspektif Islam. Dengan metode kualitatif juga, perbedaan 

yang menonjol terletak pada pembahasannya dimana skripsi Nur 

Khasanah(2011) tersebut lebih fokus pada bagaimana cara atau metode 

mendidik anak perempuan, sedangkan penulis fokus kepada  Perempuan 

dalam Perspektif  Islam. 
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B. Perempuan dan Feminisme 

1. Pengertian Perempuan dan Feminisme 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Perempuan adalah orang 

(manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan 

anak, dan menyusui.  

Menurut wikipedia.com, perempuan adalah salah satu dari dua jenis 

kelamin manusia; satunya lagi adalah lelaki atau pria. Berbeda dari wanita, 

istilah "perempuan" dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa 

maupun yang masih anak-anak. Sedangkan  Feminisme atau tepatnya 

gerakan yang sekarang ini disebut Feminisme di dunia Islam boleh jadi 

sudah dikenal sejak awal abad ini.  

Secara etimologis feminis berasal dari kata femme (woman, berarti 

perempuan (tunggal) yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum 

perempuan (jamak), sebagai kelas sosial. Dalam hubungan ini perlu 

dibedakan antara male dan female (sebagai aspek perbedaan biologis, 

sebagai hakikat alamiah, masculine dan feminine (sebagai aspek perbedaan 

psikologis cultural). Dengan kalimat lain, male-female mengacu pada sek 

sedangkan masculine-feminine mengacu pada jenis kelamin atau gender 

sebagai he dan she (shelden, 1986).dalam bukunya ( Ratna, 2011: 184) 

Menurut Fredman, 2001 : terminology Feminisme pertama kali 

digunakan pada tahun 1871, dalam sebuah teks kedokteran perancis untuk 

menjelaskan akhir perkembangan organ organ seksual dan karakteristik 

kesabaran pria, yang dipercaya akan menderita feminasi tubuhnya. sejak 
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pertengahan abad 19, terminology tersebut lambat laun mulai digunakan 

ketika perempuan mempertanyakan statusnya yang inferior dan menuntut 

perbaikan sosial mereka.(Hakemm,2005:27) 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Feminisme adalah gerakan 

wanita yang menuntut persamaan hak antara laki laki dan perempuan.  Jadi 

tujuan feminis adalah keseimbangan, interelasi gender. Dalam pengertian 

yang luas, feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala 

sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh 

kebudayaan  dominan, baik dalam politik dan ekonomi maupun kehidupan 

sosial pada  umumnya (Ratna,2011:184) secara garis besar, feminisme 

mengandung dua pengertian. Pertama : feminisme adalah paham yang 

memperjuangkan transformasi sosial yang adil secara Gender, kedua: 

Feminisme adalah teori sosial yang menganalisis dan menjelaskan akar 

penyebab, dinamika dan struktur penindasan atas perempuan 

(Hafidz,1995:1) dalam bukunya (purwadi,2000). 

Berdasarkan pendapat dari masing–masing sumber dapat 

disimpulkan bahwa Perempuan adalah salah satu dari jenis kelamin 

manusia yang puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan 

menyusui. Dan Feminisme adalah sebuah  gerakan perempuan untuk 

meningkatkan kesetaraan kedudukan kaum perempuan agar dapat lebih 

dihormati dan mendapat porsi yang sama dengan kaum laki- laki. Dimana 

perempuan dan feminisme mempunyai keterkaitan antara satu sama 

lainnya.    
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2. Perempuan sebelum Islam datang  

Menurut Mansur (2009:194-195) Pada masa jahiliyah perempuan 

tidak ubahnya seperti harta yang bisa dijual belikan, seperti binatang yang 

bisa diwarisi dan diperlakukan sewenang-wenang. Hal ini tidak lepas dari 

situasi dan kondisi saat ini. Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat 

nomaden yang hidupnya berpindah-pindah dari tempat yang satu ke 

tempat yang lain untuk mencari kehidupan serta masyarakatnya hidup 

berkelompok yang disebut dengan kabilah. Kabilah merupakan 

pemerintahan kecil yang eksistensi sosial pilitiknya mendasarkan kepada 

facefather fanatic, yang mengakibatkan terjadinya dominasi laki-laki 

dalam masyarakat. Apabila berbicara tentang struktur, ada tiga dimensi : 

pertama, bahwa ciptaan tuhan yang pertama adalah laki-laki dan bukan 

perempuan, karena diyakini perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-

laki. Kedua, perempuan diciptakan bukan saja dari laki-laki tetapi juga 

untuk laki-laki. Ketiga, bahwa perempuan bukan laki-laki dan mereupakan 

sebab sebab utama manusia atau Adam terusir dari surga, karena itu semua 

anak perempuan dibenci dan dikutuk. Bahkan bila seorang ibu melahirkan 

anak perempuan maka langsung dikubur hidup-hidup karna merasa malu 

dan akhirnya dibunuh.  

Dikatakan bahwa pada masa pra-Islam dalam perkawinan 

perempuan dijual kepada pria. Kehormatan suku terkait dengan kesucian 

dan kesetiaan perempuan dan,  karena itu perilaku mereka dikontrol ketat. 

Perempuan dilindungi oleh laki-laki. Laki-laki mempunyai hak untuk 
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poligami . perempuan tidak mempunyai hak untuk menceraikan atau 

mewarisi. (Yamani, 2000: 116)   

Menurut As Sya‟rawi (2005:106-107) adapun undang-undang 

Roma perempuan diberlakukan seperti anak kecil atau orang gila. Mereka 

tidak memiliki hak dan kekuatan. Pemimpin keluarga dapat seenaknya 

menjual perempuan-perempuan yang menjadi anggota keluarganya sendiri 

atau  perempuan yang berada di bawah kekuasaannya. Pada waktu itu 

perempuan hanya dapat tertunduk pada kekuasaan walinya dari mulai 

buaian sampai liang lahat. Dan begitu pula walinya dapat dengan mudah 

untuk menjual dan menyiksa kaum perempuan yang ada di bawah 

kekuasaannya , bahkan membunuhnya. Dalam sejarah Yahudi perempuan 

ditempatkan pada posisi pembantu, mereka tidak mendapatkan hak dan 

warisan seandainya ada salah satu keluarga si mayit laki-laki. Perempuan 

juga tidak  memiliki nilai dalam kehidupan masyarakat China. Mereka 

ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan yang paling hina dalam 

pandangan masyarakat. Begitu pula dengan Undang-undang India, 

perempuan tidak memiliki hak untuk menyukai dan mencintai. Semenjak 

kecil mereka diharuskan mengikuti kemauan orang tuanya. Dalam Injiltira 

kaum laki-laki terbiasa menjual istri-istrinya.hal tersebut terjadi dalam 

abad kelima atau kesebelas Masehi. Penguasa gereja telah memberikan 

hak kekuasaan pada para suami  untuk memberikan istrinya kepada laki-

laki lain  untuk sementara waktu, baik mendapat upah maupun tidak.     
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3. Teori-teori Feminisme 

Menurut  Hakemm : 2005, teori – teori feminisme adalah sebagai berikut :  

1. Feminisme Barat  

Para peneliti feminism barat secara umum mempunyai 

keyakinan bahwa sekali pria kelompok yang tertindas dan pasif. 

Feminism barat merupakan keberlanjutan dari sebuah proses sejarah. 

Seseorang dapat berpandangan bahwa basis feminism barat merupakan 

produk domonasi eksklusivitas gender oleh gereja dan diskriminasi 

yang vulgar antara pria dan perempuan serta pengingkaran terhadap 

perempuan dalam konteks hak-hak sosial barat. Semuanya terjadi pada 

suatu periode ketika pria dari kelas tertentu memerintah serta 

medominasi kekuasaan secara eksklusif dan kepemilikan dalam semua 

aspek kehidupan sosial-ekonomi. (Hosaen, 2005: 27). 

2. Feminisme Amazon 

Peduli terhadap “kesetaraan fisik gender”. Ia menolak ide 

bahwa karakteristik-karakteristik atau perhatian-perhatian tertentu 

secara inheren adalah maskulin (atau feminism), seraya meyakini dan 

mengembangkan sebuah imajinasi mengenai eptik (kisah 

kepahlawanan) keperempuanan. Inilah salah satu jenis feminism 

radikal yang mempertanyakan mengapa perempuan harus menerima 

aturan-aturan tertentu yang didasarkan atas kondisi biologisnya, 

demikian juga mempertanyakan hal yeng sama kepada kaum pria. 

Feminism radikal bertujuan menarik garis tegas antara perilaku yang 
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determinan secara biologis dengan perilaku yang determinan secara 

budaya. (Hakeem,2005: 29). 

3. Feminisme Liberal 

Gerakan ini berakar pada teori kontrak sosial pemerintahan yang 

dibentuk revolusi amerika. mereka tampak memusatkan energinya 

untuk membangun dan melindungi kesempatan yang setara bagi 

perempuan dalam ruang public dalam terminology-terminologi 

kesempatan kerja dan upah.(Hakeem,2005:30) 

4. Feminisme Sosialis  

Feminsme sosialis berpandangan bahwa kaum pria memiliki 

kepentingan material tertentu dalam dominasinya terhadap perempuan 

dan bahwa kaum pria membangun beragam pengaturan institusional 

untuk mengekalkan dominasi ini. Feminisme sosialis mempunyai teori 

epistemology, yang menyertakan sebuah pandangan bahwa semua 

pengetahuan menunjukan kepentingan kepentingan dan nilai- nilai dari 

sebuah kelompok tertentu, dengan menjelaskan variasi-variasi historis 

dalam praktik, dan dalam kategori yang dengannya nilai-nilai dapat 

dipahami. 

5. Feminisme Radikal 

Feminism radikal meyakini bahwa perempuan tidak dapat 

dibebaskan dari penindasan seksual melalui reformasi gradual. Ini 

berkaitan dengan fakta bahwa patriarkal merupakan sebuah fenomena 

sistematis, dan mereka berpendapat bahwa kesetaraan gender hanya 
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dapat diraih dengan menghancurkan tatanan patriarkal. 

6. Feminisme Apolegetik 

Pada dasrnya feminism ini merupakan bentuk feminism liberal 

perempuan muslim. Kelompok ini mencoba mengadaptasi agama agar 

cocok dengan prinsip-prinsip feminis atau menerima feminis sebagai 

sebuah jalan kehidupan yang tak terbantahkan bagi perempuan 

muslim. kelompok feminism ini membaca ulang teks-teks syariat 

dengan tujuan memperkenalkan hak-hak perempuan berdasarkan nilai-

nilai islam.  

7. Feminism Reaksioner atau Defensif 

Merupakan sebuah gerakan yang menekankan sebuah ide bahwa 

perempuan muslim telah memperoleh posisi yang setara dan 

terhormat( berdasarkan tradisi islam). tanpa adanya kebutuhan bagi 

reformasi lebih lanjut. 

 

C. Islam 

Islam merupakan agama yang universal. yang mengajarkan kepada 

umat mengenai berbagai aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. 

Lebih lebih islam merupakan agama ilmu dan akal. Karana islam selalu 

mendorong umatnya untuk mempergunakan akal dan menuntut ilmu 

pengetahuan.  

a. Pengertian Islam  

Islam secara bahasa atau kata-kata dasar yang membentuknya adalah : 
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1. Islamul wajh : menundukan wajah (Q.S.4:125) 

2. Al istisslam  : berserah diri (Q.S.2:131,3:83) 

3. Assalamah  : suci bersih (Q.S.26:89) 

4. Assalam   : selamat dan sejahtera (Q.S:6:54) 

5. Assilmu   : perdamaian (Q.S.47:35) 

6. Sullam     : tangga, yang bermakna tadarruj atau bertahap 

          

  Sedangkan menurut istilah adalah ketundukan (al khudu‟) kepada 

wahyu Illahi (Q.S.2:136,3:84) khususnya Muhammad SAW, sebagai 

hukum atau aturan Allah SWT (Q.S.5:48-50) yang membimbing umat 

manusia kejalan yang luhur (Q.S.6:153) menuju kebahagiaan dunia dan 

akhirat (Q.S.16:97,2:200,28:77). 

Said Hawwa dalam bukunya yang berjudul Al Islam 

menjelaskan tentang makna asal Islam yaitu menerima segala perintah 

dan larangan Allah SWT yang terdapat dalam wahyu yang diturunkan 

kepada Nabi. Barang siapa yang menghadapkan wajah dan hatinya dalam 

semua persoalan hidup kepada Allah, maka ia adalah seorang muslim. 

Sedangkan para Nabi dan Rasul  adalah orang-orang yang paling 

menerima segala perintah dan larangan Allah dan sepenuhnya berserah 

diri kepadanya. (LPPI UMP,2012:34) 

Menurut HPT Muhammadiyah(2009:278) Agama adalah agama 

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw ialah apa yang diturunkan 

di dalam al-Qur‟an dan yang tersebut dalam Sunnah yang shahih, berupa 
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perintah-perintah, dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan 

manusia di Dunia dan Akhirat. Agama adalah apa yang disyariatkan 

Allah dengan perantaraan Nabi-nabinya,berupa perintah-perintah serta 

larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan di Dunia dan 

Akhirat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan 

pengertian Islam yaitu agama yang dibawa nabi Muhammad SAW, yang 

ajarannya diturunkan oleh Allah SWT dalam al-qur‟an yang dijadikan 

sebagai pedoman untuk mendapatkan kebahagiaan, perdamaian, 

keselamatan dan kesejateraan hidup di dunia dan akhirat, dimana 

seseorang harus tunduk kepada Allah SWT sebagai perwujudan seorang 

hamba kepada sang Khaliq. 

b. Karakteristik Ajaran Islam 

Menurut LPPI UMP(2009:37-41) Islam sebagai sebuah ajaran 

yang sempurna bagi kehidupan manusia memiliki karakter dasar yang 

menjadi ciri sekaligus pembeda dengan ajaran-ajaran lain. Adapun 

karakter ajaran Islam tersebut adalah: 

a. Rabbaniyah (berasal dari Tuhan) 

Islam sebagai ajaran Rabbaniyah adalah bahwa ajaran Islam 

bersumber dari Allah SWT, bukan dari hasil pemikiran manusia. 

Ajaran Islam langsung diturunkan Allah SWT lewat perantara 

malaikat Jibril atau kadang langsung diturunkan Allah SWT dalam 
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bentuk al-qur‟an yang merupakan wahyu Allah SWT kepada 

Muhammad SAW secara lafadz dan makna. 

b. Insaniyah „alamiyyah (kemanusiaan yang universal) 

Ajaran Islam yang Insaniyah „alamiyyah (kemanusiaan yang 

universal) adalah bahwa Islam diturunkan sebagai petunjuk untuk 

seluruh umat manusia, bukan khusus suatu kaum atau golongan. 

               

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam. (QS Al-Anbiya: 107) 
 

c. Syamil (lengkap dan mencakup) 

Ajaran Islam disebut syamil (lengkap dan mencakup) karena 

ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada suatu 

pekerjaan, baik yang kecil maupun yang besar sekalipun, kecuali telah 

menerangkan hukumnya.  

d. Al-Basathoh (mudah) 

Al-Basathoh disini adalah bahwa ajaran Islam mudah untuk 

dikerjakan, tidak ada kesulitan sedikitpun, sebab ajaran Islam tidak 

membebankan manusia suatu kewajiban kecuali sebatas 

kemampuannya. 

e. Al-„Adalah (keadilan yang mutlak) 

Maksud dari al-„Adalah adalah keadilan yang mutlak adalah 

ajaran Islam yang di dalamnya mengandung sebuah ajaran tentang 
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adanya keadilan yang mutlak dilakukan dalam mewujudkan  

persaudaraan dan persamaan di tengah kehidupan manusia. 

f. Tawazun (seimbang) 

Tawazzun di sini berarti ajaran Islam mengandung 

keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, 

antara jasad dan ruh, antara dunia dan akhirat. Di antara ajaran Islam 

adalah apabila maslahat pribadi berbenturan dengan kepentingan 

umum maka didahulukan adalah kepentingan umum. 

g. Perpaduan antara tsabat (tidak berubah) dan murunah (menerima 

perubahan) 

Maksud dari karakteristik Islam sebagai sebuah ajaran yang 

memadukan tsabat dan murunah adalah tsabat (tidak berubah) pada 

pokok-pokok dan tujuannya dan murunah (menerima perubahan) 

pada cabang, sarana dan cara-caranya sehingga dengan sifat 

murunahnya ajaran Islam dapat menyesuaikan diri dan dapat 

menghadapi perkembangan zaman serta sesuai dengan segala 

keadaan yang timbul. 

c. Pilar-Pilar Islam 

Menurut LPPI UMP(2009:11)  bahwa pilar-pilar Islam adalah : 

1. Aqidah 

  Aqidah Islam menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada manusia 

tentang keimanan kepada Allah SWT berupa pencarian eksistensi Allah, 
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mengaku akan keesaan Allah dan kesempurnaannya, Iman kepada para 

Malaikat, Kitab-kitab suci, para Nabi serta Hari akhir. 

2.  Ibadah , menurut Syeikh Ibnu Taimiyah adalah ketaatan dan ketundukan secara 

optimal. Ibadah di dalam Al Islam jelas, bahwa tugas manusia di muka bumi tidak 

lain adalah untuk beribadah kepada Allah semata. 

 3. Akhlaq, Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai model manusia 

terbaik. Allah SWT menyebutnya manusia yang memiliki kepribadian yang 

agung. Firman Allah Q.S Al Qolam : 4  

“ dan sesungguhnya engkau (Muhammad) berbudi pekerti yang luhur”   

4. Perundang-undangan, Allah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia 

meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.  
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