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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’ãn adalah kitab petunjuk dan anugerah tertulis yang diturunkan Allah Swt 

kepada Nabi Muhammad Saw untuk kebaikan alam semesta. Al-Qur’ãn diturunkan 

adalah sebagai way of life atau pedoman hidup bagi kehidupan manusia. Ayat-ayat 

al-Qur’ãn memberikan jalan kepada kita pemeluknya untuk mengangkat derajat ke 

tahapan yang terhormat sebagai khalifah Allah di muka bumi.
1
 

Kehormatan tertinggi diberikan oleh Islam melalui al-Qur’ãn kepada kaum 

perempuan. Dengan kata lain, al-Qur’ãn telah mengangkat harkat dan martabat kaum  

perempuan yang di dalam kehidupan sosial dan budaya sering direndahkan. Agama 

Islam berlandaskan al-Qur’ãn, menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan 

perempuan. Sesungguhnya ajaran Islam sangat memuliakan perempuan, al Qur’ãn 

dan al-Sunnaḧ memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang 

terhormat kepada perempuan. Begitu tingginya perhatian Islam terhadap masalah ini 

sehingga sebuah surat dalam al-Qur’ãn diberi nama dengan surat an-Nisã‟ sebagian 

besar ayat-ayat dalam surat ini membicarakan peranan, kedudukan, serta 

perlindungan hukum terhadap kaum perempuan.
2
  

Namun sebaliknya, dalam kehidupan sosial budaya, kaum perempuan sering 

dianggap remeh dan dikesankan negatif. Dalam masyarakat Arab Jahiliyah, 

perempuan sangat tidak dihormati. Mereka dianggap seperti barang dagangan yang 

bisa diperjualbelikan diberlakukan sesuka hati. Bahkan dianggap sumber aib apabila 

memiliki anak perempuan. Demikian buruknya nasib kaum perempuan pada saat itu 

yang sama sekali tidak memiliki hak sedikitpun kondisi-kondisi yang seperti ini 

akhirnya diubah oleh Islam.
3
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Kembali kepada perempuan di dalam al-Qur’ãn, ada beberapa istilah untuk 

perempuan, yaitu: al-nisâ‟, al-mar‟aḧ/imra‟aḧ, al-untsã, al-zawjaḧ, al-„umm/al-

waalidaṫ, al-bint/banaṫ, mu‟minaṫ, dan muslimaṫ yang kesemuanya mengandung 

makna yang khusus. Istilah-istilah itu tentu mengandung makna semantik tertentu, 

dan dalam kehidupan sosial dapat saja bergeser, sehingga pantas perempuan disebut 

perempuan atau wanita. Perkataan niswaḧ, nisã‟ dan niswan  adalah jamak dari kata 

mar‟aḧ  yang di luar lafal semula.
4
 

Di dalam Islam tidak ada konsep peran yang khas untuk lelaki maupun 

perempuan kecuali dalam batas-batas yang menyangkut hal-hal dan kewajiban 

masing-masing. Secara totalitas, Islam menjamin sepenuhnya hak-hak kaum 

perempuan. Sejumlah Nash dan konsep Islam dalam al-Qur’ãn menganjurkan 

manusia untuk menghormati dan melindungi kaum perempuan dengan perasaan cinta 

kasih dan tanggungjawab. Ini adalah inti ajaran Islam yang melestarikan hak asasi 

manusia, dan menghormati sesama manusia tanpa membedakan laki-laki dan 

perempuan. Jadi, ajaran Islam telah menempatkan perempuan dalam posisi 

terhormat, patut dicintai dan di perlakukan dengan baik.
5
 

Menurut al-Qur’ãn, perempuan itu pasangan laki-laki dan demikian 

sebaliknya sebagaimana disebutkan oleh al-Qur’ãn an-Nisã’ 4: 1.  

                               

                                 

  

Artinya:  Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya 

Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 

banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama 

lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. 

 

                                                             
4
 M. Abdurrahman, Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih, ( Bandung; PT Remaja 

Rosdakarya, 2002), 232. 

 
5
 Jumni Nelli, ed ,.Perempuan Islam dalam Realitas Sosial Budaya di Indonesia (Yogyakarta; 

Kaukaba Dipantara, 2012), 161-162. 



3 

 

Laki-laki dan perempuan saling membutuhkan, sehingga membawa ke 

jenjang perkawinan yang merupakan aset paling utama dalam kelangsungan 

generasi. Walaupun banyak pendapat di kalangan para mufasir tentang asal mula Siti 

Hawa. Terutama bila melihat Hadis yang menyebutkan bahwa perempuan berasal 

dari tulang rusuk Adam, tetapi yang paling penting dalam pembicaraan ini lebih pada 

realitas kehidupan yang menilai perempuan  sebagai mitra dalam berkiprah.
6
    

Perempuan  dalam keluarga berperan sebagai kunci ketentraman bagi suami 

dan rumah tangga atau keluarganya. Hal ini diungkapkan di dalam al-Qur’ãn: 

                           

               

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
7
 

  

Ditinjau dari aspek kebahasaan, di dalam bahasa Inggris menurut HW 

Fowler, kata “Keluarga”
8
 adalah “Family” yang berasal dari kata “Familier” yang 

berarti dikenal dengan baik atau terkenal. Selanjutnya kata family tidak terbatas pada 

keluarga manusia saja. Akan tetapi, membentang dan meluas sehingga meliputi 

setiap anggotanya untuk saling mengenal. Terkadang pula makna keluarga meluas 

sehingga ia benar-benar keluarga dalam arti luas, yaitu sekumpulan umat dan Negara 

yang berdekatan.
9
 

Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah lembaga yang pada mulanya 

dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, 

damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara mereka yang 

ada di dalamnya.
10

 Setelah sebuah keluarga terbentuk, maka masing-masing orang 

                                                             
6
 Nursyahbani Katjasungkana, “Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Islam”,  Perempuan Islam 

Indonesia Kajian Tekstual dan Kontekstual,  (Jakarta: t. tmp. 1993), 57. 

 
7
 QS Ar-Rûm/30: 21. 

 
8 H. Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih,  Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, 

(Jakarta Barat: Akademia Permata, 2013),  127-128. 

 
9
 Ibid. 

 
10

 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, (Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara, 2001), 161. 



4 

 

yang ada di dalamnya, memiliki fungsi masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus 

dilakukan dalam kehidupan keluarga, bisa disebut fungsi. Fungsi keluarga adalah 

suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga itu.
11

 

Seorang perempuan dapat menduduki beberapa peranan dalam keluarga, 

yaitu: sebagai ibu, istri, anak, saudari perempuan, dan nenek. Apapun peranannya 

dalam keluarga, dia mempunyai hak dan kewajiban.
12

 

Dalam sebuah rumah tangga, biasanya ada peran-peran yang dilekatkan pada 

para anggotanya. Seperti seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga. 

Peran-peran tersebut muncul biasanya karena ada pembagian tugas di antara mereka 

di dalam rumah tangga. Seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga oleh 

karena ia mendapat bagian tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untuk 

seluruh anggota rumah tangganya. Di samping itu, ia sebagai kepala rumah tangga 

juga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya, 

sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islami.
13

 

Fakta kehidupan dalam masyarakat kita ada akan sejarah panjang dominasi 

laki-laki atas perempuan dalam sebagian sektor yang di bangun atas dasar tatanan 

yang timpang. Yaitu tatanan nilai dimana laki-laki di tempatkan sebagai pihak 

superior dihadapan perempuan yang inferior, berabad-abad tatanan ini cukup mapan 

dan dianggap sesuatu yang alamiah bahkan oleh kaum Hawa itu sendiri.
14

 

Ditinjau dari segi historis, keadaan perempuan diberbagai penjuru dunia 

termasuk Indonesia, menggambarkan dengan jelas betapa perempuan itu dalam 

segala hal hampir tidak mengenal adanya hak dan kedudukannya. Mereka hanya 

dibebani dengan segala macam kewajiban-kewajiban yang menjadi kepentingan 

hidup kaum Adam.
15
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Kaum Feminis memandang bahwa keluarga merupakan salah satu sumber 

eksploitasi kaum perempuan. Pembagian kerja dan peran di dalam keluarga menurut 

kelompok ini terjadi secara tidak adil dan tidak proporsional. Pembagian kerja 

tersebut umumnya dilandasi oleh dominasi ideologi yang bersifat patriarki.
16

 Melalui 

proses sosialisasi yang panjang dan bias terhadap “Kepentingan” laki-laki. 

Pembagian kerja dan peran di dalam keluarga, antara laki-laki dan perempuan 

cenderung mempunyai beban yang tidak seimbang. Lebih lanjut yang terjadi bukan 

lagi pembagian kerja dan peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkembang 

menjadi perbedaan laki-laki dan perempuan di luar jenis kelamin. Ini berlangsung 

secara terus-menerus dan memakan waktu lama dalam berbagai sosial budaya 

sebagai dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah atau apa adanya.
17

 Inilah yang 

disebutkan dengan jender. 

Perbedaan jender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak 

melahirkan ketidakadilan. Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan peran 

sosial budaya telah melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama terhadap kaum 

perempuan. Ketidakadilan ini dalam berbagai bentuk, yakni: Marginalisasi atau 

proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam 

keputusan politik, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak. Maka 

penulis merasa perlu adanya suatu kajian dalam bentuk penelitian dan penulisan 

sebagai rujukan untuk merekomendasikan-nya. Maka penulis berusaha untuk 

membuat satu penelitian yang akan dihasilkan dalam tulisan ilmiah (skripsi) dengan 

judul “Peran Perempuan dalam  Keluarga menurut Al-Qur’ãn dan Sosial Budaya”. 

 

1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Alasan penulis memilih judul “Peran Perempuan dalam  Keluarga menurut Al-

Qur’ãn dan Sosial Budaya” adalah sebagai berikut: 

a. Fenomena akhir-akhir ini banyak perempuan kurang menjalani peran dan 

fungsinya atau tanggungjawab sebagai istri dan ibu terhadap keluarganya 

dengan berbagai penyebab dan alasan tersendiri. 
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b. Peran perempuan masih merupakan diskursus yang masih jadi perbincangan 

teoretisi feminis dan gerakan perempuan.  Hal yang menjadi problem adalah 

bagaimana memposisikan peran perempuan dalam masyarakat Muslim saat 

kini. 

c. Penulis menyadari bahwa diperlukan sebuah kajian mendalam tentang peran 

perempuan dalam keluarga menurut al-Qur’ãn dan sosial budaya, sehingga 

nilai-nilai al-Qur’ãn dapat diterapkan di dalam berbagai fenomena kehidupan 

masyarakat muslim saat ini.  

d. Dengan demikian, penelitian skripsi ini merupakan penelitian tentang peran 

perempuan dalam keluarga menurut al-Qur’ãn dan sosial-budaya yang akan 

memberikan penjelasan tentang berbagai peran kaum perempuan di dalam al-

Qur’ãn dibandingkan dengan peran perempuan di tengah kehidupan sosial-

budaya masyarakat Muslim. 

 

1.3 Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian  

1.3.1 Permasalahan Penelitian  

Penelusuran terhadap kitab Mu‟jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur‟ãn al-

Karim Kata perempuan dalam al-Qur’ãn ialah Ungkapan kata al nisâ‟, al-

mar‟aḧ/imra‟aḧ, al-untsã, al-zawjaḧ, al-„umm/al-waalidaṫ, al-bint/banat, 

mu‟minaṫ, dan muslimaṫ dalam Qur’ãn tersebar diberbagai surah dan ayat 

dengan bentuk yang berbeda-beda. kata nisã‟ disebutkan 9 bentuk 

derivasinya yang digunakan sebanyak 57 kali. Kata mar‟aḧ disebutkan 6 

bentuk derivasi yang digunakan sebanyak 26 kali, kata untsã disebutkan 

dengan 3 bentuk derivasinya yang digunakan sebanyak 30 kali.
18

 

Kata zawjaḧ disebutkan dengan 18 bentuk derivasinya yang 

digunakan sebanyak 81 kali.
19

 Kata al-umm disebutkan  dengan 8 bentuk 

derivasinya yang digunakan sebanyak 35 kali.
20

 Kata waalidaṫ disebutkan 

dengan 4 bentuk derivasinya yang digunakan sebanyak 4 kali. Kata 
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bin/banat disebutkan dengan 4 bentuk derivasinya yang digunakan 

sebanyak 17 kali.
21

 Kata mu‟minat disebutkan dengan 2 bentuk derivasinya 

yang digunakan sebanyak 28 kali.
22

 

Kata muslimat disebutkan dengan 2 bentuk derivasinya yang 

digunakan sebanyak 3 kali.
23

 Jumlah keseluruhan ayat dari kata perempuan 

di dalam al-Qur’ãn 281 ayat. Dari ungkapan kata al nisâ‟, al-

mar‟aḧ/imra‟aḧ, al-untsã, al-zawjaḧ, al-„umm/al-waalidaṫ, al-bint/banat, 

mu‟minat, dan muslimat   

Dalam penelitian ini untuk mendapat pembahasan yang terarah dan 

tidak meluas, penulis membatasi permasalahan yang akan dikaji pada 5 

ayat saja secara umum termasuk peran perempuan dari  kodratinya, dan 

peran sebagai anggota masyarakat. Qs al-Baqarah/2: 233, Qs an-Nisã’/4: 

34, Qs at-Taubah/9:71, Qs Rûm/30:21, Qs Luqmán/31: 14. Adapun yang 

akan penulis ambil sebagai rujukan tafsir yaitu, tafsir al-Azhar, tafsir al-

Misbah, dan tafsir al-Munir. 

 

1.3.2 Pertanyaan Penelitian  

Untuk memberikan arah yang jelas terhadap permasalahan yang akan 

dibahas, sehingga nantinya mencapai sebuah pembahasan yang praktis dan 

terarah, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan di teliti dan 

di bahas sebagai berikut: 

a. Bagaimana keberadaan dan peran perempuan dalam keluarga menurut 

al-Qur’ãn ? 

b. Bagaimana keberadaan dan peran perempuan dalam masyarakat 

menurut al-Qur’ãn ? 

c. Bagaimana keberadaan dan peran perempuan perspektif sosial budaya 

(gender) di Indonesia? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 
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1.4.1 Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana keberadaan dan peran perempuan dalam 

keluarga menurut al-Qur’ãn. 

b. Untuk mengetahui bagaimana keberadaan dan peran perempuan dalam 

masyarakat menurut al-Qur’ãn. 

c.  Untuk mengetahui Bagaimana keberadaan dan peran perempuan 

perspektif sosial-budaya (gender) di Indonesia. 

 

1.5 Tinjauan Kepustakaan  

Penulis menyadari, bahwa penelitian terhadap Peran Perempuan dalam  Keluarga 

menurut Al-Qur’ãn dan Sosial Budaya telah banyak dilakukan oleh para akademisi. 

Penelitian tersebut tertuang dalam berbagai bentuk karya ilmiah seperti: artikel, 

jurnal, skripsi dan lain sebagainya. Diantara  literatur yang menjadi tinjauan penulis 

dalam penulisan skripsi ini adalah beberapa karya ilmiah sebagai berikut: 

Mansour Fakih dalam karyanya Analisis Gender & Transformasi Sosial 

membahas tentang gender, yakni memberikan pemahaman dan pembedaan penting 

dalam membahas peran perempuan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep 

gender. Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep 

gender ini perlu di analisis untuk memahami ketidakadilan sosial yang menimpa 

perempuan.
24

 

Nasaruddin Umar dalam karya nya Argumen Kesetaraan Jender Perspektif 

al-Qur‟ãn membahas tentang wawasan jender, identitas jender dalam al-Qur’ãn, 

tinjauan kritis terhadap konsep jender, beliau mengatakan perbedaan laki-laki dan 

perempuan tidak cukup hanya dikaji secara biologis tetapi memerlukan pengkajian 

secara non biologis. 

M. Abdurrahman dalam karyanya Dinamika MasyarakaT Islam  dalam 

Wawasan Fikih  beliau membahas tentang penciptaan perempuan, istilah perempuan, 

pergaulan perempuan di rumah, kesaksian dan kewarisan, hak dan kewajiban, 

kepemimpinan, pakaian, pekerjaan, dan kiprah perempuan di masyarakat. kerangka 

normatif menunjukkan bahwa ajaran Islam mengapresiasi perempuan sangat tinggi 

dalam kehidupan ini. 
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Jurnal Ilyas Husti berjudul Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Sunnah 

Rasulullah pembahasan beliau mengenai metode pemahaman sunnah Rasulullah 

tentang perempuan kurang akal dan agama, hadist tentang kejadian perempuan,  di 

dalam kesimpulan beliau mengatakan kedudukan perempuan dalam Islam sama 

dengan laki-laki di sisi Allah Swt. kedudukan seseorang itu hanya dibedakan oleh 

tingkat ketaqwaannya kepada Allah.  

Karya K.H Husein Muhammad juga menyebutkan didalam bukunya, ia 

menjelaskan  peran/tugas perempuan sebagai istri  dinyatakan mengatur rumah 

tangganya, suami, dan anak-anaknya, dan seorang isrti adalah penanggung jawab di 

dalam keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas tugas dan peran 

tersebut. 

Karya  Mufatihatut Taubah, Jurnal Penelitian Islam Empirik menjelaskan 

agama Islam berlandaskan al-Qur’ãn, menjunjung tinggi harga diri, dan kemuliaan 

perempuan.   

Tafsir al-Qur’ãn Tematik, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur‟ãn, menyusun 

tafsir tematik dengan pembahasan kedudukan dan peran perempuan.  

 

1.6 Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud yang tertulis pada 

judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah-istilah yang 

terdapat dalam judul yang dibahas: 

a. Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki 

kedudukan dalam masyarakat.
25

 Peran juga bermakna bagian dari tugas 

utama yang harus dilakukan.
26

 Selanjutnya Kartini menyebutkan bahwa peran 

adalah peranan perempuan dalam dua bentuk, yaitu perempuan yang berperan 

di bidang domestik dan di luar rumah, yang dimaksud dengan tugas domestik 

adalah perempuan yang hanya bekerja di rumah saja sebagai istri dan ibu. 

Sedangkan yang dimaksud dengan di luar rumah adalah apabila bekerja di 
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luar rumah, maupun bekerja secara professional karena ilmu yang didapat 

atau karena keterampilannya.
27

 

b. Perempuan berarti lawan jenis laki-laki; perempuan juga disebut kaum hawa 

atau perempuan; sebutan bagi seorang perempuan agar kelihatan halus.
28

 

Istilah perempuan ini ternyata diambil dari bahasa Melayu  yang biasa 

diartikan “empu” induk, yang suka diberi makna yang memberi hidup.
29

 

c. Keluarga bermakna kaum kerabat; sanak saudara; satuan kekerabatan dasar 

dalam suatu masyarakat; bagian kecil dari masyarakat besar yang terdiri dari 

ibu, bapak dan anak-anaknya.
30

 Keluarga adalah sistem sosial yang terdiri 

dari subsistem yang  berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. 

d. Sosial adalah segala sesuatu mengenai masyarakat; kemasyarakatan.
31

 

e. Budaya ialah Mengenai kebudayaan; yang sudah berkembang, beradab, dan 

maju.
32

 

Dengan memahami istilah-istilah di atas, maka yang di maksud dengan judul 

ini adalah meneliti secara ilmiah peran perempuan dalam keluarga dan sosial 

budaya, sebagaimana yang telah di ajarkan dalam al-Qur’ãn. 

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Pendekatan Ilmiah 

Teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan penelitian adalah 

metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan 

karekter, sebab, hasil, implikasi dan lain-lain dari sesuatu secara tepat 

dengan memahami dan menyatakan detail-detailnya yang relevan dengan 

                                                             
27

 Hijriati Cucuani, “Konflik Peran Ganda: Memahami Coping Straregi pada Perempuan Bekerja”, 

(Penelitian DIPA Uin Suska Riau), 9. 

 
28

 Ibid. 1136  

 
29

 Ibid,  

 
30

 Ibid. 553 

 
31

 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2007), 1141 

 
32

 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 227. 
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jelas sesuai dengan data dan informasi yang tersedia.
33

 Adapun alasan 

penulis memilih metode deskriptif adalah karena dalam penelitian ini 

penulis akan memaparkan atau  menggambarkan pembahasan tentang peran 

perempuan dalam keluarga menurut al-Qur’ãn dan sosial budaya dan akan 

untuk memperoleh jawaban bagi pertanyaan penelitian.
34

  

 

1.7.2 Jenis Penelitian 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 

(library research), yakni: suatu penelitian yang mengadakan penyelidikan 

dari berbagai buku-buku dan literatur-literatur yang terdapat di 

perpustakaan dan sumber-sumber bacaan lainnya yang erat hubungannya 

dengan permasalahan yang di teliti. Dalam kajian ini meneliti tentang 

peran perempuan dalam keluarga menurut al-Qur’ãn dan sosial  budaya 

yang menggunakan berbagai kitab tafsir yang mewakili setiap corak 

dengan metode maudhu‟i.  Metode mauhdu‟i atau tematik adalah metode 

penafsiran al-Qur’ãn dengan membahas ayat-ayat al-Qur’ãn sesuai dengan 

tema atau judul yang telah di tetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan 

topik di kumpulkan kemudian dikupas secara mendalam dan tuntas dari 

berbagai aspek yang terkait.
35

  

 

1.7.3 Sumber data 

Sumber data penelitian ini terbagi kepada dua kategori yaitu data primer 

dan data skunder.  

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah yang ditelusuri dari al-Qur’ãn al-Karim dan 

beberapa karya tafsir yang mu‟tabarah, salah satunya tafsir  al-Munir 

karya Wahbah az-Zuhaili, tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Dan 

tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab. 

                                                             
33

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Maklah, Sinopsis, Proposal dan Skripsi), 

(Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU kerjasama dengan CB. ASA RIAU, 2015), 71. 

  
34

 Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, edisi pertama, 

(Jakarta:Kencana Prenada Group, 2011),  187. 

 
35

 Jani Arni, Metode Penelitian Tafsir, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), 80.  
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b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pendukung berupa karya-karya tulis 

hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti seperti 

Jurnal Penelitian Islam Empirik, Jurnal Egalita, Jurnal kesetaraan dan 

Keadilan Gender, Ensiklopedi Hukum Islam, Dinamika Masyarakat 

Islam dalam Wawasan Fikih, Fiqh Perempuan, dan lain-lain. 

 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pada dasarnya sumber kajian ini diperoleh dari literatur yang ada di 

perpustakaan dan di dalam kitab-kitab. untuk itu langkah yang ditempuh 

adalah dengan mengumpulkan sumber tersebut untuk di baca, diteliti dan 

diklarifikasikan sesuai dengan masalah yang di bahas, dan keseluruhan data 

tersebut dikumpulkan dengan cara pengutipan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, kemudian disusun dengan cara sistematis agar 

mejadi suatu paparan yang jelas.  

Adapun langkah-langkah penulis dalam penulisan skripsi dengan 

metode maudhu’i ini terdapat beberapa tahap yaitu: 

1. Memilih atau menetapkan masalah yang akan di bahas, dalam 

hal ini topiknya adalah “Peran perempuan dalam keluarga 

menurut al-Qur’ãn dan social budaya” dengan pendekatan tafsir 

tematik.  

2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan 

masalah ini, dalam hal ini penulis menggunakan Mu‟jam 

Mufahras Li al-Fazhil Qur‟ãnul Karim karya Fu’ad Abdul Baqi 

dan Kamus Induk al-Qur‟ãn karya Solihin Bunyamin Ahmad.  

3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi 

masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang 

turunnya ayat atau asbab an-nuzul.  

4. Memahami korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut dalam 

masing-masing suratnya.   

5. Menyusun tema pembahasan di dalam kerangka yang pas, 

sistematis, sempurna dan utuh (outline) baik itu pembahasan 
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mengenai ayat al-Qur’ãn atau pembahasa peran perempuan pada 

kehidupan saat ini 

6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadist-hadist yang 

sesuai dengan pembahasan, bila perlu, sehingga pembahasan 

menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
36

 

 

1.7.5 Teknik Analisis Data 

Selanjutnya setelah semua data berhasil dikumpulkan, data tersebut 

akan disajikan secara sistematis dengan menggunakan deskriptif analisis 

dengan pendekatan maudhu’i. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara 

tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang 

mempunyai pengertian yang sama, dan antara „am (umum) dan yang khas 

(khusus), mutlaq dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya 

bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam suatu muara, tanpa 

perbedaan dan pemaksaan.
37

 Kemudian setelah itu penulis akan 

menganalisa data yang telah di dapatkan dengan metode analisis yaitu 

dengan menganalisa peran perempuan dalam kehidupan saat ini/sosial 

budaya dan fungsi dan peran perempuan di dalam al-Quran.  

 

1.8 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat di gunakan sebagai khazanah perpustakaan dan ilmu 

pengetahuan keislaman, sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

maupun pembaca tentang peran perempuan dalam keluarga menurut al-Qur’ãn dan 

sosial budaya.  

Penelitian ini juga memiliki arti akademis (Academic Significanse) yang 

menambah informasi dan dipertimbangkan dalam memperkaya teori-teori Islam 

untuk di praktekkan kedalam kehidupan sehari-hari. Di harapkan penelitian ini dapat 

memberikan gambaran yang jelas yang pada akhirnya dapar diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

                                                             
36

 Abd Al-Hayy al- Farmawi, Metode Tafsir Maudhu‟i, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), 

45-46.  

 
37

 Ibid.  
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Penelitian ini sangat besar artinya sebagai bahan masukan untuk 

direkomendasikan kepada bangsa Indonesia terutama untuk merujuk kembali kepada 

al-Qur’ãn dalam hal peran perempuan, untuk perempuan Muslimah pada saat ini 

yang yang berhadapan langsung dengan zaman modern dan perubahan sosial budaya 

dan sebagai persyaratan guna menyelesaikan program studi sarjana strata satu (S.1), 

sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam prodi Ilmu al-

Qur’ãn dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim 

(UIN SUSKA), Pekanbaru, Riau.  

 

1.9  Sistematika Penulisan 

Penelitian tentang peran perempuan dalam keluarga menurut al-Qur;an dan sosial 

budaya terdiri dari lima bab, masing-masing bab berisikan sub-sub bab dan 

keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa di pisahkan di 

antara satu sama lain. Adapun sistematika penulisannya yaitu.  

Bab Pertama merupakan Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang 

masalah, alasan pemilihan judul, permasalahan dan pertanyaan penelitian, tujuan 

penelitian, tinjaun kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian, sistematika 

penulisan, manfaat penelitian. 

Bab kedua berisikan seputar perempuan, keluarga dan jender. 

Bab ketiga  berisikan tentang ayat-ayat dan penafsiran tentang peran dan       

fungsi perempuan dalam keluarga. 

Bab keempat memaparkan analisis peran perempuan dalam realita kehidupan 

saat ini/sosial budaya di Indonesia dan peran dan fungsi perempuan di dalam al-

Qur’ãn 

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan atau hasil jawaban dari rumusan 

masalah yang menjadi fokus kajian dan saran. 

 

 

 

 

 

 


