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ABSTRAK 
 

Nama :Dr. Sulaemang L., M.Th.I 
NIP :195601191983031001 
Judul Penelitan :Apresiasi Hadis Terhadap Wanita Dan Implementasinya 

Dalam Ekonomi Keluarga  (Hadis Riwayat Abu Hurairah)  
  

Penelitian ini membahas tentang “Apresiasi Hadis terhadap wanita dan 
Implemenasinya dalam Ekonomi Keluarga (Hadis Riwayat Abu Hurairah). 
Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 
menemukan hadis tentang apresiasi Hadis terhadap wanita. Bagaimana 
pemaknaan apresiasi Hadis terhadap wanita. Bagaimana implementasi apresiasi 
Hadis terhadap wanita dalam ekonomi keluarga. (Hadi Riwayat Abu Hurairah). 
Tujuan penelitian ini ialah: Untuk mengetahui cara menemukan Hadis-Hadis yang 
mengapresiasi hadis terhadap wanita dan implementasinya dalam ekonomi 
keluarga. (Hadis riwayat Abu Hurairah). Untuk mengetahui Apresiasi hadis 
terhadap wanita riwayat Abu Hurairah. Serta untuk mengetahui pemaknaan 
apresiasi Hadis terhadap wanita, dan untuk mengetahui implementasi Hadis 
terhadap Wanita dalam Ekonomi keluarga. (Hadis riwayat Abu Hurairah, 
Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (librariy research) bersifat kualitatif 
deskriptif. Untuk mendapatkan yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi 
apresiasi hadis terhadap wanita riwayat Abu Hurairah Metode yang digunakan 
ialah metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yang 
mengandung makna, data yang sebenarnya, data yang pasti. Metode yang 
digunakan dalam mensyarah hadis yang bermakna apresiasi hadis riwayat Abu 
Hurairah, adalah metode Maudhu’i. Hasil peneltian ialah: Telah menemukan 
hadis-Hadis tentang apresiasi terhadap wanita dalam riwayat Abu Hurairah, dan 
implementasinya dalam ekonomi keluarga. 
 
Kata Kunci  : Apresiasi Hadis Terhadap Wanita. 
Email   : sulaemang_iain@yahoo.co.id 
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Abstract 
 

This study discusses "Appreciation of Hadith to women and its 
Implications in the Family Economy (Hadith History of Abu Hurairah). The 
problem in this study is: How to find the hadith about the appreciation of the 
Hadith towards women. How to interpret the appreciation of the Hadith towards 
women. How to implement the appreciation of Hadith towards women in the 
family economy. (Hadith History of Abu Hurairah). The purpose of this study is: 
To find out how to find Hadiths that appreciate the traditions of women and their 
implementation in the family economy. (Hadith narrated by Abu Hurairah). To 
find out the Appreciation of the hadith to women about the history of Abu 
Hurairah. And to find out the meaning of Hadith appreciation for women, and to 
find out the implementation of Hadith towards Women in the family economy. 
(Hadith history of Abu Hurairah, this research is a library research (librariy 
research) is descriptive qualitative. To get a broader and deeper understanding of 
the situation of the appreciation of the tradition of women Abu Hurairah history 
The method used is a qualitative method used to obtain in-depth data, which 
contains meaning, actual data, definite data, the method used in giving a tradition 
which means appreciation of the tradition of the history of Abu Hurairah, is the 
Maudhu'i method.The results of the study are: Having found a hadith about the 
appreciation of women in the history of Abu Hurairah, and its implementation in 
the family economy. 

 
Keywords : Appreciation of Hadith Against Women. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Wanita dalam hadis, selalu dikatakan bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi 

derajat wanita. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi diriwayatkan bahwa surga itu 

dibawah telapak kaki ibu. Dalam Hadis lain dikatakan ketika Rasulullah 

ditanya siapakah orang yang pertama-tama harus dihormati di dunia ini, beliau 

menjawab: “Ibumu” Jawaban ini terus diulang-ulang oleh Rasulullah sampai 

tiga kali, dan terhadap pertanyaan kali keempat barulah beliau menjawab: 

“Lalu ayahmu.” Demikian tinggi kedudukan wanita ditunjukkan oleh Hadis 

tersebut.1  

 Di dalam al-Qur’an juga terdapat sejumlah ayat yang dipahami 

memberikan kedudukan kepada wanita sama dengan laki-laki dalam Islam. 

Allah swt., berfirman dalam QS. al-Hujurat/49 :13 mengatakan bahwa Allah 

menciptakan manusia laki-laki dan wanita, bersuku-suku dan berbangsa-

bangsa, agar saling kenal-mengenal. 

��������	
� ������ ����� 

���	������ִ� �� ! �"⌧$%& 

'(%)�*+,� -.��	��/�ִ0ִ1,� 
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:%֠,� 

<�=20/,>�ִ0
?�� ' @�� 
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"AB�+ ִ��� C9�� 

-.���%���+ ' @�� 49�� EFG��
 

HI"�:ִ� JKLM     

Terjemahnya: 

 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.
2
 

                                                           
1 H.M. Atho Mudzhar, Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan 

Kesempatan (Cet. I; Yogyakarta: Sunan Kali Jaga Press, 2001), h.141. 
2 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Dirjen Bimas Islam Direktorat 

Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 745.  
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 Ayat ini tidak memberikan kesan pembedaan antara laki-laki dan wanita. 

Dalam surat al-Mukmin ayat 40 juga dikatakan bahwa barang siapa yang 

berbuat baik, laki-laki maupun perempuan, dan mereka beriman, maka mereka 

akan masuk surga. Ayat ini juga tidsk memberi kesan pembedaan perlakuan 

terhadap laki-laki dan wanita.3  

 Tetapi pada masa selanjutnya keadaan itu berubah. Wanita-wanita Islam 

semakin tersudut ke dalam rumah, bahkan mukanya pun tidak boleh kelihatan 

oleh orang lain. Mereka tidak boleh mendapatkan pendidikan, apa lagi bekerja 

di luar rumah. Begitu keadaannya pada zaman moderen ini pun, wanita-wanita 

Islam di berbagai negeri muslim belum banyak mendapatkan kesempatan 

pendidikan dan bekerja di luar rumah.4 

Citra wanita dalam Islam-dalam pikiran kebanyakan orang, di antara 

sebagian pakar, dan di antara kaum Muslim sendiri-sering jatuh pada dua 

pandangan ekstrim. Satu pandangan menyatakan bahwa kaum wanita dalam 

masyarakat Islam tertindas, dan pandangan lain menyatakan bahwa Islam 

memberikan kepada wanita suatu kedudukan yang tidak ada tandingannya dalam 

agama-agama dan kultur-kultur lain.5 Bila dianalisa dalam sejarah, terutama pada 

era Rasul dan masa sahabat, keberadaan wanita sebagai pengembang ilmu 

pengetahuan, terutama dalam bidang periwayatan hadis dan hukum Islam sangat 

dipentingkan. Bagaimana pun sepanjang sejarah kehidupan Rasul, beliau hidup 

didampingi para istri setia beliau. Keberadaan istri Rasulullah inilah yang di 

kemudian hari, bahkan pada masa hidup Rasul saw., menjadi pilar pendamping 

pengembang kajian Islam terutama pada masalah-masalah yang tidak 

memungkinkan Rasulullah saw., untuk menjelaskannya. 

Dalam al-Qur’an dan hadis tidak terdapat larangan menuntut ilmu 

pengetahuan untuk kaum wanita.6 Bahkan sebaliknya, Islam mewajibkan wanita 

menuntut ilmu pengetahuan seperti halnya kepada laki-laki . Agama Islam 

                                                           
3 Ibid, h. 142. 
4 Ibid, h. 145. 
5Lihat, Ruth Roded, Kembang peradaban: Citra Wanita di mata para Penulis Biografi 

Muslim, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1995), h. 15.  
6Muhammad Munir Mursi, al-Tarbiyyat al-Islamiyat: Ushuliha wa Thathawuriha fi al-

Bilad al-Arabiyat, (Kairo ‘Alim al-Kutub, 1982), h.152. 
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memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk menuntut ilmu 

pegetahuan.7 Rasulullah juga bersabda, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban 

bagi Muslim laki-laki dan Muslim perempuan. Sebelum datangnya Islam kaum 

wanita sudah ada yang bisa tulis baca, hanya saja masih sedikit dan kalangan 

tertentu. Setelah datangnya Islam wanita diberikan kebebasan belajar, 

mengembangkan ilmu pengetahuan, wanita juga memperoleh hak-hak sosial yang 

belum pernah diperoleh sebelum datangnya Islam. Bahkan Rasulullah  

menegaskan bahwa sebaik-baik laki-laki adalah orang yang paling baik terhadap 

bagi istri-istri mereka.8  Nabi saw., berkata di depan jama’ah haji yang pertama, 

“Ketahuilah, aku wasiatkan kalian untuk memperlakukan perempuan sebaik-

baiknya. Kamu tidak memiliki mereka sedikitpun; mereka tidak memiliki kamu 

sedikitpun.” Nabi saw., menjelaskan bahwa hubungan laki-laki dan wanita bukan 

hubungan kepemilikan. Hubungan mereka dengan menggunakan istilah al-Qur’an 

adalah hubungan cinta dan kasih saying, mawaddah warahmah. Beliau juga 

bersabda, “Tidak memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia dan tidak 

merendahkan perempuan kecuali laki-laki yang rendah.
9
 Kata Nabi, 

“Samakanlah ketika kamu memberi anak-anakmu. Bila ada kelebihan, berikan 

kelebihan itu kepada anak perempuan.” Ketika ada sahabat yang mengeluh karena 

semua anaknya perempuan,  Nabi berkata, “Jika ada orang yang mempunyai anak 

perempuan saja, kemudian ia memeliharanya dengan sebaik-baiknya, anak 

perempuan itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka.10  

Oleh karena itu berkembanglah pendidikan di kalangan wanita.11  

Muhammad Amahzun,12 menjelaskan bahwa aktivitas menurut ilmu pada periode 

Madinah tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja. Kaum wania pun, 

mendapatkan kesempatan yang cukup besar;  mereka memiliki hari khusus untuk 

mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah saw., Rasulullah saw., bahkan selalu 

                                                           
7Samsul Nizar, Zainal Efendi Hasibuan, Hadis Tarbawi, Pembangunan Kerangka 

Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 148. 
8
Ibid., h. 149. 

9
Ibid.  

10
Ibid. 

11Muhammad Athiyyah al-Abrasi,  al-Tarbiyyat al-Islamiyyat wa Falasifatuha, (Mesir: 
Isa al-Babi al-Halabi, t.th.), h. 127. 

12
Ibid. 
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menganjurkan pentingnya pengajaran bagi kaum wanita, yakni di rumah-rumah 

mereka oleh para mahram (sanak saudara dekat yang tidak boleh kawin 

dengannya) dan wali-wali mereka. 

Pada masa Rasulullah saw., Kaum wanita sangat antusias untuk dapat 

menghadiri salat shubuh berjamaah di Mesjid Nabawi, karena mereka juga tidak 

mau kehilangan kesempatan belajar kepada Nabi saw. Mereka juga sangat berani 

melintas dikegelapan malam untuk bisa sampai ke Masjid sebelum fajar 

menyingsing, karena mendapat izin dari Allah swt, Rasulullah saw.  

Ahli sejarah telah menuliskan beberapa nama wanita Muslim yang pada 

permulaan Islam memiliki kemampuan tulis baca. Al-Baladjari sebagai dikutif Al-

Abrasi,bahwa Syaidat Hafsah, Istri Nabi saw., dan ‘Aisyah binti Sa’ad tahu baca 

tulis, sedangkan ‘Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq, sanggup membaca al-Qur’an 

dan banyak memberikan pelajaran. Rasul juga mengingatkan, agar mengambil 

separuh agama dari wanita berwajah kemerah-merahan, yaitu’Aisyah binti Abu 

Bakar al-Shiddiq.  ‘Urwah ibn Zubeir mengatakan, “Tidak ada seorang pun yang 

lebih tahu tentang fiqh, kedokteran, dan syair-syair daripada’Aisyah. Disebutkan 

bahwa ‘Aisyah mampu meriwayatkan satu syair panjang berisi 60 sampai 100 

bait. ‘Aisyah telah meriwayatkan 1000 hadis. Ruth Roded mencatatnya 1210 

hadis, meskipun hanya sekitar tiga ratus saja yang termaktub dalam koleksi-

koleksi Hadis Bukhari dan Muslim.  

Muhammad Amahzun, mencatat, bahwa ‘Aisyah juga menguasai ilmu 

faraidh (ilmu pengetahuan harta warisan), bahkan ‘Aisyah menjadi tempat 

bertanya tentang masalah faraidh tersebut. ‘Aisyah juga sering menemukan 

kesalahan hafalan hadis di antara beberapa sahabat, atau hafalan yang maknanya 

bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur’an.  

Sahabat lain yang juga terkenal memiliki kedalaman ilmu adalah Nasibat 

binti Ka’ab, dikenal dengan Ummu Athiyyat al-Anshariyyat, dan termasuk salah 

seorang ahli fiqih dari kalangan sahabat wanita. Hadis-hadis yang 

diriwayatkannya banyak disebutkan  dalam Kutub al-Sittah  (enam kitab hadis 

utama). Termasuk juga Ummu Fadhl binti al-Harits: Hadis-hadis yang 

diriwayatkannya juga banyak dimuat dalam Kutub al-Sittah. Dalam Musnad Baqi 
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Ibn Makhlad, ada sekitar 30 Hadis yang bersumber darinya. Murid dari ‘Aisyah 

bernama Ummu binti ‘Abdurrahman, banyak menghafal hadis. Umrat merupakan 

sosok wanita cerdas, terpercaya, berilmu dan ahli fikih. Terbukti, sosok sahabat 

sekaliber ‘Umar pun pernah bertanya kepadanya tentang suatu ilmu. Selain itu, 

‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz juga pernah menulis surat kepada gubernurnya di 

Madinah, Abu Bakar al-Shiddiq ibn Muhammad ibn ‘Amru ibn Hazm, agar 

membukukan seluruh Hadis-Hadis yang diriwayatkan olehnya. Qasim ibn 

Muhammad pun pernah berkata kepada al-Zuhri, untuk berguru kepada Umrah. 

Lalu al-Zuhri pun mendatangi Umrah untuk belajar. Al-Zuhri mengatakan bahwa 

Umrah bagaikan lautan yang tidak pernah kering.  

Selanjutnya, sahabat yang bernama Asma binti Yazid, Wanita ahli pidato 

(khutbah). Ia belajar ilmu dari Rasulullah saw., dan meriwayatkan sejumlah 

Hadis. Sahabat lain yang dikenal dengan kecerdasannya adalah Ummu Darda’, 

Nama aslinya, Khairiyah binti Hadrad al-Sulami. Ia banyak meriwayatkan Hadis 

langsung dari Nabi saw., dan juga dari suaminya Abu Darda’ Uwaimir ibn Malik. 

Perawi dari kalangan tabi’in banyak yang meriwayatkan Hadis darinya.13  

Hak wanita menuntut ilmu. Islam mempersamakan antara laki-laki dan 

perempuan dalam hak belajar. Masing-masing memiliki hak untuk memperoleh 

apa saja yang mereka inginkan, berupa bergagai jenis pengetahuan, sastra, dan 

budaya. Rasulullah saw., bersabda, “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim” 

(HR. Bukhari). Secara etimologis, kata “Muslim” itu mencakup laki-laki dan 

perempuan. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad saw., bersabda, Kalau ada laki-

laki yang punya pelayan perempuan, maka ajarlah dia, lalu baguskanlah 

pengajarannya, didiklah dia, lalu baguskanlah pendidikannya. Kemudian 

merdekakan dan nikahilah. Maka dia beroleh dua pahala.” Dalam tema yang 

sama, Nabi Muhammad saw., bersabda, “Barangsiapa melewati suatu jalan untuk 

menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan kesurga. “Juga Sabdanya, 

                                                           
13Samsul Nizar, Zainal Efendi Hasibuan, Hadis Tarbawi, Membangun Kerangka 

Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 153-154. 
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“Pada hari kiamat, darah syuhada ditimbang dengan pena ulama. Maka pena 

ulama lebih berat timbangannya.” 14 

Sejarah Islam perempuan sudah terlibat aktif dalam segenap kegiatan 

keilmuan dan pendidikan Islam sehingga kontribusi mereka sangatlah besar dalam 

merumuskan perspektif doctrinal ajaran-ajaran agama yang berwawasan gender, 

dan juga dalam menggerakkan peran Wanita dalam agenda-agenda perubahan 

masyarakat.15 Wanita sebagai pemimpin harapan masa kini. Salah satu impian 

yang diperjuangkan oleh gerakan Wanita adalah bertambahnya pemimpin Wanita. 

Terbukanya kesempatan Wanita sebagai pemimpin, berarti terbuka pula 

kesempatan Wanita untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. 

Selama ini, Wanita atau manajer hampir selalu dikaitkan dengan sifat laki-laki 

atau maskulin yang menunjukkan laki-laki hampir selalu mengambil keputusan 

secara dominan.16 

Dari beberapa uraian tentang peranan Wanita dalam pendidikan, maka  

setelah datangnya Islam mendapatkan perhatian untuk belajar dan maju sejajar 

dengan kaum laki-laki untuk memperoleh hak-haknya, yang sebelum datangnya 

Islam wanita diperlakukan dengan tidak adil yang dianggap tidak berguna dimata 

masyarakat, dan hanya ditugaskan untuk memelihara dan menjaga anak.  

Dari beberapa Wanita yang dianggap memiliki banyak ilmu pengetahuan, 

maka penulis menyatakan bahwa dengan banyaknya wanita mahir dibidang 

pendidikan maka itu adalah modal besar untuk bisa encari dan mendapatkan 

ekonomi yang lebih baik untuk kelangsungan hidup dalam keluarga maupun 

terhadap masyarakat di sekitarnya. Inilah yang membuat penulis terdorong untuk 

meneliti beberapa masalah yakni “Meneliti Apresiasi Hadis Terhadap Wanita dan 

implementasinya dalam ekonomi keluarga (Hadis Riwayat Abu Hurairah).”  

B. Batasan Masalah   

                                                           
14Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri hak Politik  dan Persoalan 

Gender dalam Islam, (Cet. I; t.tp.: Amzah, 2002), h. 17-18. 
15Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan (Cet. I; 

Bandung: Mizan, PT. Mizan Pusaka, 1425 H/2005 M), h. 206. 
16A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender Perempuan Indonesia dalam Perspektif agama, 

Budaya, dan Keluarga.(Cet. I; Magelang: Indonesia Tera, 2004), h. 55. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam 

penelitian ini dapat dibatasi dengan tervokus kepada “Apresiasi Hadis Trhadap 

Wanita dan implementasinya dalam ekonomi keluarga. (Hadis Riwayat Abu 

Hurairah).” akan dibahas secara tekstual, intertekstual, dan secara kontekstual. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan pokok pikiran di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana Menemukan Hadis-Hadis Tentang Apresiasi Hadis Terhadap 

Wanita dan Implementasinya dalam ekonomi Keluarga (Hadis Riwayat 

Abu Hurairah).?  

2. Bagaimana Pemaknaan Apresiasi Hadis Tehadap Wanita dan   

Implementasinya dalam Ekonomi Keluarga (Hadis Riwayat Abu 

Hurairah).? 

3. Bagaimana Implementasi Apresiasi Hadis Terhadap Wanita dan 

implementasinya dalam Ekonomi Keluara (Hadis Riwayat Abu 

Hurairah).? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, secara 

umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Cara mnemukan Hadis-

hadis yang membahas Apresiasi Hadis terhadap Wanita dan Implementasinya 

dalam Ekonomi Keluarga (Hadis Riwayat Abu Hurairah). Secara khusus, 

tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui cara menemukan hadis-hadis tentang Apresiasi Hadis 

terhadap Wanita dan implementasinya dalam Ekonomi Keluarga (Hadis 

Riayat Abu Hurairah).  

2. Untuk mengetahui Pemaknaan Apresiasi Hadis terhadap Wanita dan 

implementasinya dalam Ekonomi Keluarga (Hadis  Riwayat Abu 

Hurairah).  
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3. Untuk mengetahui implementasi Apresiasi Hadis terhadap Wanita dan 

implementasinya dalam Ekonomi Keluarga (Hadis   Riwayat Abu 

Hurairah).  

Bertolak dari tujuan di atas, maka penelitian ini bersipat deskriptif, 

karena berwujud mendeskripsi kualitas, validitas dan analisis terhadap 

salah satu aspek dari Hadis Nabi saw. Jadi dilihat dari segi sasarannya 

dapat dikatakan bahwa penelitian ini termasuk kajian sumber.     

E. Signifikansi Penelitian           

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena terdapat nilai guna yang 

secara ilmiah bermanfaat untuk memahami makna Apresiasi Hadis terhadap 

Wanita dan implementasinya dalam ekonomi keluarga (Hadis Riwayat Abu 

Hurairah). Dengan demikian rumusan-rumusan masalah tersebut di atas 

merupakan dasar untuk dijadikan penelitian untuk mengetahui Apresiasi Hadis 

terhadap Wanita dan implementasinya dalam ekonomi keluarga (Hadis Riwayat 

Abu Hurairah), serta untuk memahami makna hadis secara tekstual,  Intertekstual,  

dan Kontekstual.  

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi konsepsi baru untuk lebih 

memberi sumbangsi ide atau gagasan secara lebih luas menyangkut makna dan 

manfaat Apresiasi Hadis terhadap Wanita dan implementasinya dalam ekonomi 

keluarga, (Hadis Riwayat Abu Hurairan).  

Bertolak dari tujuan dan kegunaan di atas, maka penelitian ini bersifat 

deskriptif, karena berwujud mendeskripsi Apresiasi Hadis terhadap Wanita dan 

implementasinya dalam ekonomi keluarga, (Hadis  Riwayat Abu Hurairah).  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Riset Sebelumnya 

Tulisan ini membahas tentang Apresiasi Hadis terhadap Wanita dan 

implementasinya dalam ekonomi keluarga (Hadis Riwayat Abu Hurairah). Kaum 

wanita dalam pendidikan Islam pada masa Rasulullah saw. Salah seorang wanita 

bernama Aisyah istri Rasulullah  saw., berperan  dalam pendidikan Islam pada 

masa Rasulullah saw. Aisyah memandang pendidikan merupakan bekal yang 

harus dimiliki. 

Dari penelusuran mengenai judul dan masalah tersebut, peneliti  

menemukan hasil penelitian yang mirif dengan judul yang diajukan oleh peneliti. 

Yakni, “Peranan Kaum Wanita Dalam Pendidikan Islam Apresiasi Hadis terhadap 

Wanita Pada Masa Rasulullah saw. Dan implementasi dan peranannya pada masa 

Rasulullah saw. Adapun judul-judul penulis temukan adalah : 

1. Sejarah keterlibatan Perempuan Islam dalam Bidang Ekonomi, keterlibatan 

dan kiprah permpuan dalam b idang ekonomi setelah kedatangan Islam telah 

dibuktikan dengan kiprahSiti Khadijah istri Rasulullah yang sejak muda telah 

menjadi pengusaha dalam bidang perdagangan.17   

2. Peranan wanita dalam Islam-Dewan Dakwah Islamiah Indonesia, oleh: Amir 

Syaifa Yasin, Membahas bahwa sebelum Islam datang, dimasa jahiliah kaum 

wanita dianggap sebagai manusia yang kurang berharga dan kurang berguna 

bagi kehidupan, bahkan hanya dianggap sebagai pelampiasan nafsu kaum 

lelaki, sesudah itu habislah peranannya. Bahkan para ayah malu dan merasa 

                                                           
17 Rahema, Jurnal Studi Gender dan Anak, IAIN Madura, Desember 2018. 
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aib apabila mempunyai anak wanita. Untuk menghilangkan rasa malu 

tersebut, mereka mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Mereka betul-

betul benci kepada kaum wanita, seperti apa yang dilakukan sendiri Umar bin 

Khattab sebelum masuk Islam. Tetapi dengan kehadiran Nabi Muhammad 

saw., ke dunia dinyatakan oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi semua 

ummat manusia. Tulisan ini meneliti tentang “Perselisihan yang terjadi di 

masa Rasulullah saw., kemudia membahas tentang bagaimana peranan wanita 

dalam peristiwa yang terjadi”.18  

3. Peranan Perempuan pada masa Rasulullah saw., Marconi Kamal, Membahas 

tentang, “Peranan Perempuan pada masa Rasulullah saw.” Perempuan yang 

mempunyai peranan dibidangnya masing-masing adalah, (1) Khadijah binti  

Khualilid (istri pertama asulullah saw.), (2) Fatimah binti khattab, Berperan 

mengislamkan orang yang masih kafir. (3) Aisyah binti Abi Bakar (istri 

Rasulullah saw.), Aisyah sebagai pendamping setia Nabi, juga dapat 

menyiarkan ilmunya kepada para sahabat, dan juga dikenal sebagai ahli hadis. 

(4) Asy-Syifa Ummu Sulaiman). Merupakan seorang guru wanita pertama 

dalam Islam (salah satu muridnya adalah Hafshah binti Umar, (istri Rasulullah 

saw). Penasehat Khalifah Umar bin Khattab. (5) Rufaidah. Beliau adalah 

seorang pendiri rumah sakit dan palang Merah pertama zaman Nabi 

Muhammad saw. (6) Syafiyyah binti Abdul Muttalib (bibi Rasulullah saw.) 

Syafiyyah salah seorang perempuan yang ikut langsung terjun ke medan 

peperangan melindungi Rasulullah dari serangan musuh adalah Syafiyyah 

binti Abdul Muttalib (bibi Rasulullah). Pada waktu perang Uhud, saat itu 

pasukan muslim kocar-kacir akibat tidak patuhnya regu pemanah terhadap 

instruksi Rasulullah. Ketika pasukan muslim mulai melarikan diri, berdirilah 

Syafiyyah sambil mengibas-ngibaskan tombak hendak memukulkan tombak 

itu ke wajah orang-orang yang lari dari medan pertempuran, seraya berkata, 

“Apakah kalian akan melarikan diri dan meninggalan Rasulullah ?” Dengan 

perkataannya ini, akhirnya para prajurit yang sedianya akan melarikan diri, 

                                                           
18 https // dewandakwah or id, perana. 7 Mei 2019. 
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kemudian berbalik dan berjuang bersama Rasulullah sampai titik darah 

penghabisan.19 

4. Peranan perempuan dalam pendidikan Islam pada masa Rasulullah saw. 

Membahas tentang pemilu legislatif, bahwa ada fenomena yang menarik yang 

muncul jelang pemilu legislatif tahun 2014 mendatang, yaitu lebih banyak 

baliho atau spanduk calon-calon anggota legislatif Wanita untuk Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) provinsi atau kabupaten /kota yang bertebaran baik di desa-desa 

maupun di perkotaan. Realitas semakin banyaknya calon anggota legislatif 

dari Wanita ini memunculkan pertanyaan: apakah ini menandakan semakin 

baik dan meningkatnya taraf pendidikan perempuan di Indonesia ? 

Jawabannya bisa ya bisa pula tidak.20   

5. Tinjauan pendidikan Islam tentang posisi perempuan. 

Bagaimana Pendidikan perempuan dalam hadis Nabi saw ? Peran perempuan 

dalam mengatur masyarakat, khususnya pada masa-masa pembentikan dan 

kepribadian anak.21  

6. Kaum wanita dalam al-Qur’an dan Hadis. Jurnal Perempuan. 

Membahas tentang keislaman wanita dalam al-Qur’an. Hadis tntang perasaan 

wanita. Nama wanita yang disebut dalam al-Qur’an. Maryam merupakan satu-

satunya wanita yang namanya diabadikan dalam kitab suci al-Qur’an. Bahkan 

salah satu surahnya, ada yang dinamai dengan surah Maryam, surah ke 19. 

Maryam disebut 34 kali dalam al-Qur’an. Maryam menjadi panutan bagi 

wanita Islam di Dunia.22 Namun peneliti juga menemukan kitab-kitab yang 

membahas permasalahan tersebut.  

Adapun kitab-kitab yang dimaksud tersebut di atas sebagai sumber 

data primer yakni, Kitab=kitab Hadis, Kitab Muslimah Reformis oleh Siti 

Musdah Mulia, Kitab perempuan oleh Quraih Shihab, Kitab Perempuan dan 

Kekuasaan oleh Ikhwan Fauzi, Kitab Getar Gender oleh A.Nunuk P. Murniati, 

                                                           
19 https// dewandakwah. or id, perana. 7 Mei 2019. 
20 https// www. Academika edu, Peran. Urbaningsun. 
21 Repositori uin alauddin ac.id, 28/10/19. 
22 W https// id,m. Wikipedia. Org, wiki. 21/10/19. 
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dan kitab-kitab yang erat kaitannya dengan judul penelitian.  Dan penulis akan 

menambahkan Kitab-kitab lain yang ada hubungannya dengan data pokok 

tersebut untuk membantu menjelaskan dari seluruh yang menjadi kepentingan 

dalam penelitian ini, sebagai sumber data Sekunder. 

  

 

 

B. Kerangka Teori (Konsepsional) 

Memahami apresiasi Hadis terhadap Wanita dan implementasnya dalam 

ekonomi keluarga (Hadis Riwayat Abu Hurairah). Aprsiasi Hadis terhadap wanita 

tentang ekonomi keluarga, terimplementasi terhadap Pendidikan Islam pada masa 

Rasulullah saw., tidak bisa dipungkiri bahwa Rasulullah saw., memberikan 

perhatian yang khusus terhadap pendidikan wanita. Hal tersebut beliau lakukan, 

karena kebiasaan kaum Arab, kurang memperhatikan hak-hak wanita. Rasulullah 

saw., bahkan mengatakan perlu mengutamakan perempuan dalam mendapatkan 

haknya, mengutamakan orang miskin ekonoinya dari orang kaya, mengutamakan 

orang lemah dari orang kuat. Hal itu dilakukan agar terwujud keadilan, sebab 

kebiasaan orang-orang sebelumnya mengutamakan orang kaya, laki-laki, dan 

pejabat. Hal inilah yang direformasi Rasulullah saw., bahkan budak pun secara 

gradual mulai dibebaskan dan tidak dibolehkan dalam Islam. Rasulullah saw., 

mengawali reformasi pembebasan para budak dengan cara memberikan hak-

haknya, yang selanjutnya memberikan contoh membebaskan budak, bahkan 

menjelaskan bahwa siapa yang memerdekakan budak wanita, mengajarinya 

dengan pendidikan yang baik, serta menikahinya, maka baginya ada dua pahala. 

Ketika Rasulullah saw., meninggal dunia, tidak ada seorang budak pun miliknya 

yang tertinggal, semuanya telah dibebaskan beliau, sebagai sunnah yang mesti 

dilaksanakan semua umat Islam.  

Inilah tata cara Rasulullah membebaskan wanita dari keterbelakangan 

sampai menuju ke alam kemajuan, yang seharusnya dapat kita kembangkan 

terhadap pendidikan kaum wanita, orang miskin, tanpa membeda-bedakan, 
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sehingga hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dapat setara dalam 

segala pelajaran dan pekerjaan. 

Rasulullah telah membantu para wanita dengan memberikan dan 

menanamkan pendidikan kepada Wanita pada zamannya sehingga wanita dapat 

memperoleh hak-haknya dibidang ekonomi untuk kesejahteraan keluaganya, 

melalui pekerjaan yang bisa ditekuni yang bisa membantu penghasilan suaminya, 

dengan jalan yang halal, aman dan tetap bisa menjalankan agamanya, dan tetap 

keluarga dapat dilakukan dengan baik.  

C. Pengertian Apresiasi dan Implementasi 

a. Apresiasi menurut bahasa dijelaskan dalam Kamus besar bahasa 

Indonesia bahwa Apresiasi adalah: (1) Kesadaran terhadap nilai seni 

dan budaya; (2) Penilaian (penghargaan) terhadap sesuatu; (3) 

Kenaikan nilai barang karena harga pasarnya naik atau permintaan 

akan barang itu bertambah. Jadi mengapresiasi adalah melakukan 

pengamatan, penilaian, dan penghargaan.23    

Apresiasi menurut penulis adalah Hadis tersebut memberikan aprisiasi 

terhadap wanita terhadap kelebihn dan karya yang dimiliki oleh 

wanita, maka pantas kita berikan apresiasi sebagai tanda penghargaan 

Hadis dan kita semua wajar memberikan penghargaan kepada wanita. 

b. Implementasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, 

implementasi berati pelaksanaan; penerapan. Dalam makna 

mengimplementasikan berarti melaksanakan; menerapkan. Jadi 

“Implekasi” adalah (1) Keterlibatan atau keadaan terlibat: manusia 

sebagai objek percobaan atau penelitian semakin terasa manfaat dan 

kepentingannya; (2) Yang termasuk atau tersimpul.24 

Maksud implementasi adalah bahwa dimasa Rasulullah sampai 

sekarang telah banyak wanita mampu menerapkan ilmunya khususnya 

                                                           
23

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 

III; (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 62. 
24

 Ibid., h. 427. 
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dibidang ekonomi, baik itu ekonomi dilingkungan masyarakat maupun 

dilingkungan keluarga itu sendiri. 

 

D. Kontribusi Penulis 

Kontribusi penulis terhadap penelitian ini tentang “Apresiasi Hadis 

terhadap wanita dan implementasinya dalm ekonomi keluarga.” Pada masa 

Rasulullah saw., wanita telah diangkat derajatnya dengan mempersamakan antara 

laki-laki dan wanita dalam hak belajar. Masing-masing memiliki hak untuk 

memperoleh apa saja yang mereka inginkan, berupa berbagai jenis pengetahuan, 

al-Qur’an, hadis, sastra, dan budaya, pekerjaan yang mereka miliki dan disukainya 

untuk kepentingan ekonomi keluarganya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki 

dan wanita  dalam hak bekerja dalam Islam. Islam memperkenankan wanita  

mengerjakan tugas-tugas yang mampu dikerjakannya dan sesuai dengan 

kodratnya.  Al-Qur’an membebankan tugas bekerja kepada laki-laki dan wanita 

sekaligus.  

Gagasan penulis bahwa kaum wanita setelah mendapat kesempatan 

belajar, maka sungguh-sungguhlah belajar jangan disalah gunakan kesempatan 

tersebut. Jagalah harga diri dimana saja engkau belajar dan bekerja, tutuplah 

auratmu, perkuat iman dan taqwah, untuk mempertahankan dan meningkatkan jati 

dirimu, yang sebelum datangnya Islam wanita dianggap tidak ada nilainya dimata 

masyarakat. Kemudian kaum laki-laki diharapkan untuk memberi kesempatan 

kepada kaum wanita yang telah sukses pendidikannya untuk memberi kesempatan 

untuk bersaing dalam memperoleh hak-haknya dibidang pendidikan, dan usaha, 

maupun dibidang kepemimpinan. 

Selaku penulis memohon kepada bapak Dirjen yang menangani penelitian 

ini agar selalu meningkatkan, memberi petunjuk terhadap dosen dalam 

meningkatkan kesejahteraannya barupa percepatan naik pangkat dalam 

meningkatkan segala aktifitas yang dibebankan. Terima kasih dengan segala 

perhatian dan bantuannya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dinamakan metode 

tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga 

mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai 

metode positivistic karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode 

ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah 

ilmiah yaitu konkrit /empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistimatis. 

Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat 

dikemukakan berbagai iptek baru.  

2. Metode Maudhu’i (tematik).  

Metode Maudhu’i (tematik) dalam format dan prosedur yang jelas belum 

lama lahir. Orang yang pertama kali memperkenalkan metode ini adalah 

Al-Jalil Ahmad As-Sa’id Al-Kumi, ketua jurusan Tafsir di Universitas Al-

Azhar. Langkahnya kemudian diikuti oleh teman-teman dan mahasiswa-

mahasiswanya. 

 Prosedur metode maudhu’i (tematik) adalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik);25  

2. Menghimpun ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.26           

                                                           
25 Bagi Pemula yang Hendak Mencari Topik-Topik al-Qur’an Dapat Menggunakan Kitab 

Tafsir Ayat al-Qur’an dan Al-Mustadrak yang ditahkik Muhammad Fu’ad Abd. Baqi. 
26 Untuk Prosedur yang kedus ini dapat digunakan pada kitab Al-Mu’jam  Al-Mufahrats li 

Al-Fazh Al-Qur’an  yang disusun Ustadz Muhammad Fu’ad Abd, Al-Bagi. 
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3. Menysun runtutan ayat sesuai dengan mana turunnya, disertai 

pengetahuan tentang asbab an-nuzul;27 

4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing; 

5. Menusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out line); 

6. Melengkapi pembahasan dengan Hadis-Hadis yang relevan dengan 

pokok bahasan; 

7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan 

menghimpun ayat yang mempunyai pengertian sama, atau 

mengompromikan antara ayat yang am (umum) dan yang khash 

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

bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa 

perbedaan atau pemaksaan. 

 Metode Maudhu’i (tematik) ini terbilang baru di Fakultas 

Ushuluddin, tetapi sekarang banyak karya yang ditulus oleh pakar-

pakar kenamaan dengan menggunakan metode ini. Metode Maudhu’i 

(tematik) memiliki spesifikasi yang tidak dimiliki oleh metode-metode 

tafsir lainnya. Setelah mengamati secara jelas urgensi serta prosedur 

metode maudhu’i (tematik), siapapun tidak membantah bahwa metode 

ini merupakan yang terbaik untuk menafsirka al-Qur’an. Al-Hafizh Ibn 

Katsir- di dalam tafsirnya-berkata, “Jika ada seseorang yang bertanya, 

“Manakah metode yang paling baik untuk menafsirkan al-Qur’an ? 

Jawabannya adalah menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an sendiri 

sebab kandungan yang bersifat global suatu ayat akan dijelaskan oleh 

ayat lain.”28 

Metode yang digunakan terhadap hadis yang memandang peningkatan 

pendidikan untuk kaum wanita, untuk mendapatkan hadis, mensyarah 

hadis, tentang masalah tersebut. Metode penyajian Tahlili, yakni 

menjelaskan hadis-hadis dengan cara meneliti semua aspeknya dan 

menyingkap seluruh maksudnya, dimulai dari uraian makna kosa kata, 
                                                           

27 Untuk Prosedur yang ketiga ini, Peneliti dapat Menggunakan Kitab Asbab An-Nuzul 

yang ditulis oleh Al-Wahidi, atau Kitab-Kitab Tafsir. 
28 Mahnan, h. 21. 
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makna kalimat, dan maksud setiap ungkapan.29 Metode ini terkadang 

menyertakan pula perkembangan kebudayaan generasi Nabi sampai 

ketabiin terkadang pula diisi dengan uraian-uraian kebahasaan dan materi-

materi khusus lainnya yang kesemuanya ditujukan untuk memahami al-

Qur’an dan Hadis yang mulia.30 

3. Sumber data Penelitian 

a. Sumber primer 

Sumber primer adalah materi pokok yang dijadikan pembahasan 

penelitian yakni Kitab-Kitab hadis Nabi saw., tentang apresiasi Hadis 

terhadap wanita dan implenetasinya dalam ekonomi keluarga (Hadis 

Riwayat Abu Hurairah). yang ditelusuri informasi keberadaannya di 

dalam kitab standar hadis yaitu al-Kutub al-Tis’ah, juga dibantu CD, 

Rom al-Hadis untuk memudahkan informasi keberadaan hadis 

dimaksud.  

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah merupakan sumber penunjang dan 

pembanding data yang berkaitan masalah yang dibahas, yakni kitab 

syarah hadis, Tafsir al-Qur’an , dan kitab-kitab lain yang ada kaitannya 

dengan masalah yang dibahas. 

 

B. Metode Digunakan 

Dalam melakukan pensyarahan hadis tentang Apresiasi Hadis terhadap 

wanita dan implementasinya dalam ekonomi keluarga (Hadis Riwayat Abu 

Hurairan). Peneliti menggunakan metode: a. Kritik sanad, dan periwayat, yakni 

argument-argument yang mendasari kaidah kesahihan sanad dan periwayat hadis; 

b. Kritik matan hadis, yakni kaidah kesahihan matan hadis, untuk mengatahui 

apakah hadis tersebut memenuhi syarat-syarat atau tidak, sehingga hadis yang 

diteliti itu bisa dijadikan hujjah atau tidak. 

  
                                                           

29 Rosibon Anwar, Ilmu Tafsir (Cet. III; Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 159. 
30 Abdul Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i dan cara Penerapannya (Cet. II; 

Bandung: Maktabah  Jumhuriyyah, 2002), h. 24. 



24 

 

C. Tempat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau kuantitatif, sehingga peneliti 

menggunakan tempat penelitian kampus IAIN Kendari, dengan menggunakan 

sarana perpustakaan untuk menelaah kitab-kitab hadis dan tafsir yang ada 

kaitannya dengan judul yang dibahas.  

 

 

D. Waktu Penelitian 

Pada umumnya penelitian kualitatif menentukan waktu yang relative lama, 

namun peneliti akan merencanakan jadwl pelaksanaan penelitian berisi 

aktivitas yang akan dilaksanakan oleh peneliti: 

 

NO. Tahap 

Kegiatan 

Rincian Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Bulan 

1. Persiapan 

penelitian 

Penyusunan proposal 

penelitian 

Tujuh hari April 

2. Pelaksanaan 

penelitian 

Pengambilan data 

Pengelahan data 

Satu bulan 

Satu bulan 

Mei 

Juni 

3. Penyusunan 

laporan 

hasil 

penelitian 

 

Penyusunan laporan 

hasil penelitian 

Satu bulan Agustus 

4. Total   4 bulan 

 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, memerlukan instrumen (alat) penelitian. Maka 

yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena 

peneliti sendiri yang langsung mencari dan menelaah kitab-kitab yang fungsinya 

sebagai sumber primer dan sekunder, berdasarkan petunjuk Hadis Nabi saw., 
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mengenai Hadis tentang apresiasi Hadis terhadap wanita dan implementasinya 

dalam ekonomi keluarga (Hadis Riwayat Abu Hurairah). 

 

F. Materi Hadis yang diteliti 

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data pada penelitian ini dapat 

dikembangkan setelah dilakukan penelitian di lapangan. Sumber data pada tahap 

awal memasuki lapangan penelitian dipilih kitab-kitab Hadis yang mengandung 

makna apresiasi Hadis terhadap wanita dan implementasinya dalam ekonomi 

keluarga (Hadis Riwayat Abu Hurairah). 

Adapun materi hadis tentang apresiasi terhadap wanita dan 

implementasinya dalam ekonomi keluarga (Hadis Riwayat Abu Hurairah). 

pendidikan Islam dan implementasinya dalam ekonomi keluarga pada masa 

Rasulullah saw.  sebagai berikut: 

Hadis tentang Wanita (Ibu) pantas dihormati  

َ* َرُسْوَل  الَ قَ فَ  مل!َ سَ وَ  هِ یْ لَ #َ   هللاُ ىل! َص  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  َىل اِ  لٌ �ُ رَ  اءَ �َ  لَ قاَ  هُ نْ عَ  هللاُ  ٍيضَ رَ  ةَ رَ ْ رَ هُ  ِيبْ ��  نْ عَ 
ابَِيتْ ؟ قَالَ  ْسِن َحصَ ُمث! َمْن ؟ : قَالَ , ُمث! �:م9كَ : ُمث! َمْن ؟ قَالَ : قَالَ , �:م9كَ : ِهللا َمْن َاَحق3 الن!اِس ِحبُ

َك قَالَ : قَالَ    31.ُمث! ��بُْوكَ : ُمث! َمْن ؟ قَالَ : قَالَ , ُمث !�:م9كَ : ُمث! َمْن ؟ قَالَ : ُمث! �:م9

 Artinya:  
“Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan 

perlakuan baik dariku ?” Beliau saw., menjawab; “Ibumu” Laki-laki 

tersebut bertanya lagi; “Kemudian siapa lagi ? Beliau saw., mnjawab; 

“Kemudian Ibumu. “ Laki-laki tersebut bertanya lagi; “Setelah itu siapa ? 

Beliau saw., menjawab; Setelah itu Ibumu, Laki-laki tersebut bertanya 

lagi; “Kemudian setelah ibuku ? Beliau saw., menjawab; “Bapakmu”. 

(HR. Bukhari).  

 
Imam Adz-Dzahabi mengomentari hadis ini, berkata, “Beberapa bukti 

menunjukkan bahwa keistimewaan Aisyah diperoleh dari karunia Ilahi. Itulah 

yang menyebabkan Rasulullah sangat mencintainya.  

Banyak sahabat yang menyadari posisi Aisyah dalam kehidupan Nabi, 

sehingga mereka selalu memberikan hadiah kepada Rasulullah saat beliau sedang 

                                                           
31 Hadis Rirawayat Bukhari. 
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bersama Aisyah. Hal itu dilakukan untuk memperoleh ridha Nabi. Suatu 

fenomena yang cukup mengganggu istri-istri Nabi yang lain. 

Pengarahan yang digariskan Rasulullah dalam diri Aisyah sudah 

selayaknya kita ikuti jejaknya secara keimanan atau dalam beragama, sebagai 

praktek agama yang kita warisi dari Nabi. Mengingkari hal itu sebagaimana yang 

dilakukan oleh sebagian kelompok- berarti menggoyahkan sendi-sendi agama 

Islam. Kita dapat menerima pesan atau risalah Islam secara sempurna dari para 

sahabat dan Aisyah. 

Pengingkaran terhadap kebenaran itu pernah dijelaskan oleh Ammar bin 

Yasir, ketika menegur seorang laki-laki yang mencari Aisyah. Ammar berkata, 

“Pergilah kamu dengan terhina ! Apakah kamu ingin menyakiti wanita yang 

dicintai Rasulullah ?”32   

Rasulullah sangat mencintai Aisyah ra., salah seorang yang sangat 

membantu Rasulullah dalam mengafal dan menyiarkan Hadis kepada para sahabat 

ummat Islam yang lainnya. Sehingga Rasulullah saw., sangat terbantu dalam 

mengembangkan Islam. Aisyah dijaga dan dilindungi oleh para sahabt, terutama 

Ammar bin Yasir, menegur seorang laki-laki yang mencari Aisyah dan menyuruh 

pulang laki-laki itu karena ingin menyakiti Aisyah sebagai orang yang dicintai 

Rasulullah saw. 

Firman Allah swt., dalam QS. Al-Ahqaaf/46  15 menyatakan: 

�,��NOP,�,� ��	QRSTU�� 

�V�ִ���X,2�� �Y�	QRZV�� < 
V\��,]⌧2 ^V_!*+ �)`-"�$ 

V?ִ0QK,�,� �)`-"�$ < 
^V0�]⌧2,� ^V0�	Qa�/,� 


@20b	���c �Y"-�ִd ' �(FִV �%&�� 

⌧��
� ^�e��4�+ ⌧��
�,� 

��N�0
�->�+ ��,�ִf 
g�%֠ h@i,> 

j(1Z�k��+ @�+ 
"��Z4�+ 

ִ:
\ִ☺0�� j(hF4��� QTZ☺ִ0��+ 

mn�
 'n�
,� eo
��9X,� @�+,� 

56,]/p�+ �☯%��	QP V�QK-"% 

Z⌧��ZP�+,� nr n�j j(hFd�s>0& < 
                                                           

32 Tirmidzi, Kitab al-Manaqib, Bab Fadhl Aisyah RA (No. 3888, t.tp., t.p., t.th), h. 707. 
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n��t�� uT-v0 ִ:�w%��� n��t��,� 

���! 
jx�]iR☺���� JK�M     

Terjemahnya: 
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang 

ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan 

melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai 

menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa 

dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah 

aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku 

dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh 

yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) 

kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan 

Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".
33

 
 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, yang dimaksud manusia yang berbakti 

kepada ibu bapak ialah yang mengenang susah payah ibu bapaknya dan tidak lupa 

kepada tiga puluh bulan yang diderita oleh ibunya. Olehnya itu, dari mulai ia 

baligh hingga ia sampai keumur kesempurnaan manusia yaitu empat puluh tahun, 

tetap ia mendoakan ibu bapaknya dan berbakti kepada Allah.34  

 

Pada ayat lain Allah berfirman dalam  QS. Luqman /31:14 menyatakan : 

�,��NOP,�,� ��	QRSTU�� 

�V�ִ���X,2�� V\��,]⌧2 

^V_!*+ �Y�`,� 'n�
 ��`,� 

^V0�	Qa�/,� n�j Mjx
!֠
{ M@�+ 

-"uvZ4�� nr ִ:�ִ���X,2��,� 

mn�r�� I"|aִ☺���� JKM    
“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 

ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang 

bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah 

kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 

kembalimu”
35

 
. 

Dalam ayat ini disebutkan bahwa ibu mengalami tiga macam kepayahan, 

yang pertama adalah hamil, kemudian melahirkan dan selanjutnya menyusui. 

                                                           
33 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (t.t. Dirjen Bimas Islam 

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 724. 
34 A. Hassan, Tafsir al-Furqan (Surabaya: UD. Pustaka Tamamaan Bangil, 2014), h. 991. 
35 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 580. 



28 

 

Karena itu kebaikan kepada ibu tiga kali lebih besar daripada kepada ayah. 

Sebagaimana yang dikemukakan pada hadis riwayat Abu Hurairah. 

Imam Al-Qurtubi menjelaskan, “Hadis tersebut menunjukkan bahwa 

kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu, harus tiga kali lipat besarna 

dibandingkan terhadap seorang ayah. Nabi saw., menyebutkan kata ibu sebanyak 

tiga kali, sementara kata ayah hanya satu kali. Bila hal itu kita sudah mengerti, 

realitas lain bisa mnguatkan pengertian tersebut. Karena kesulitan dalam 

menghadapi masa hamil, kesulitan ketika melahirkan, dan kesulitan pada saat 

menyusui dan merawat anak, hanya dialami oleh seorang ibu. Ketiga bentuk 

kehormatan itu hanya dimiliki oleh seoarang ibu, seorang ayah tidak memilikinya. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini dikemukakan bahwa, dalam penelitian kualitatif, teknik , 

pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipant, yakni peninjauan 

secara cermat terhadap suatu tempat yang dipilih untuk rencana penelitian dalam 

hal ini adalah penelitian pustaka pada Instiut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kendari. Penelitian ini dilakukan pula teknik dokumentasi, yakni peneliti 

menelaah, membaca, mengumpul data yang termuat dalam kitab-kitab hadis yang 

telah ditulis oleh para pakar Hadis terdahulu. 

Pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan (library recearch), 

secara sederhana, upaya yang dilakukan dalam pengumpulan data yang ada dalam 

kitab itu diklasifikasi mejadi dua bagian yaitu buku yang merupakan sumber 

primer (rujukan utama) dan buku yang merupakan sumber sekunder (rujukn 

penunjang). 

 

H. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan 

komparatif. Analisis deskriptif dimaksudka untuk mendeskripsikan secara 

sistematis, faktual dan akurat. Kemudian data tersebut dianalisis dengan 
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pendekatan sosio psikologi.36 Sedangkan metode komparatif dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara membandingkan semua yang diperoleh dan diintrepertasi 

lalu disimpulkan.    

 

I. Pengujian keabsahan Data 

Dengan penelitian kualitatif perlu ditetapkan pengujian keabsahan data 

untuk menghindari data yang bias atau yang tidak valid. Pengujian keabsahan data 

dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik trianggulasi yaitu: 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang 

di luar dari data yang ada. Untuk kepentingan pengecekan atau sebagai bahan 

perbandingan terhadap data yang ada. Trianggulasi dilakukan untuk mengecek 

keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, penyidik dan teori.37  

Dalam pengujian keabsahan data dalam penlitian ini, penulis hanya 

menggunakan dua macam trianggulasi yaitu sumber dan data. Trianggulasi 

dengan mnggunakan sumber, yaitu dengan mebandingkan dan mengecek kembali 

kepercayaan suatu imformasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui alat 

dan waktu yang berbeda, Trianggulasi dengan menggunaka sumber dilakukan 

dengan cara membandingkan hasil data yang diperoleh, dengan demikan data 

yang telah dirumuskan dan disimpulkan kembali untuk memperoleh derajat 

kepercayaan data dan sumber sehingga menjadi kesimpulan data akhir yang 

autentik (tepat) sesuai masalah dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Istilah Sosio-psiologis ini terdiri dari dua aar kata yaitu, sosiologi yang berarti 

pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur 
sosial, dan perubahannya. Sedangkan istilah psikologi berasl dari kata Yunani psyche = Jiwa, dan 
logos = ilmu. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, (Cet. 
IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1085.  

37 Sanafiah Faisal, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 112. 
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BAB IV 

HASIL PEELITIAN 

A. Biografi Abu Hurairah 

Ia paling banyak meriwayatkan Hadis di antara tujuh orang terebut. Baqi 

bin Mikhlad mentakhrijkan Hadis Abu Hurairah sebanyak 5.374 Hadis.38  

Rasulullah sendirilah yang menjulukinya “Abu Hurairah”, ketika beliau 

melihatnya membawa seekor kucing kecil. Julukan dari Rasulullah itu 

semata karena kecintaannya beliau kepadanya, sehingga jarang ada orang 

memanggilnya dengan nama sebenarnya (Abdurrahman bin Sahr). Ia 

berasal dari Bani Daus bin Adnan. 

Abu Hurairah memeluk Islam pada tahun 7 H, tahun terjadinya Perang 

Khaibar, dan meninggal di Aqiq pada tahun 57 H. Demikian menurut 
                                                           

38 Musnad Baqi bin Mikhlad termasuk sumber Hadis yang terpenting Ia Meriwayatkan 
Hadis Bersumber Pada 1.300 orang Sahabat lebih, dan Menguatkan Hadis Masing-Masing Sahabat 
Menurut Bab-Bab Fiqh. Ia Ia adalah Seorang Musnad, dan juga seorang Pengarang. Tingkatan ini 
Belum Pernah dimiliki seorang pun sebelumnya (Bandingkan dengan Nafhi Ath-Thayyib 1/581). 
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pendapat yang kuat. Ia adalah pemimpin para ahli shuffah, yang 

menggunakan seluruh waktunya beribadah di Masjid Nabi. Shuffah adalah 

tempat beratap di dalam Masjid. Para sahabat yang zuhud itu melindungkan 

diri di sana. 

Allah ternyata mengabulkan doa Nabi saw., agar Abu Hurairah dianugerahi 

hafalan yang kuat. Ia memang paling banyak hafalannya di antara para 

sahabat. Imam Bukhari, Muslim dan At-Timidzi mentakhrijkan sebuah 

hadis darinya, bahwa ia pernah berkata: “Aku pernah mengadu kepada 

Rasulullah saw., “Wahai utusan Allah ! Aku mendengar banyak darimu, 

tetapi aku tidak hafal. “Rasulullah saw., bersabda: “Bentangkan 

selendangmu ! “Akupun membentangkannya. Lalu Rasulullah 

menceritakan banyak Hadis kepadaku dan aku tidak melupakan sedikit pun 

apa yang beliau ceritakan kepadaku.” 

Abu Hurairah- betapapun wira’i, takwa dan zuhudnya –selalu gembira dan 

suka berkelakar. Apabila melewati anak-anak, ia acap kali membuat 

mereka tertawa. Kalau bertemu dengan orang-orang di pasar, ia 

menceritakan sesuatu yang membuat mereka gembira. Tetapi jika sedang 

sendirian ia bertahajjud, yang dilakukan dengan khusyu’ dan luluh 

sepanjang malam. 

Pada masa Umar bin Al-Khaththab menjadi khalifah. Abu Hurairah 

menjadi pegawai di Bahrain. Namun, kemudian Umar mencopotnya. Ada 

yang mengatakan, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah ia ingin 

mengangkatnya kembali. Namun tidak bersedia. Belakangan Mu’awiyah 

mengangkatnya menjadi Gubernur Madinah. 

Umar- yang selalu berusaha menertibkan dengan ketat periwayatan dari 

Rasulullah saw., tampaknya mengingatkan banyak masyarakat Abu 

Hurairah. Umar pernah berkata kepada Abu Hurairah: “Pilihlah, engkau 

meninggalkan periwayatan Hadis, atau aku pulangkan engkau ke tanah 

Daus.” Ketika Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah saw., “Barang 

siapa berdusta mengatasnamakanku dengan sengaja, hendaklah ia 

menyediakan pantatnya untuk dijilad api neraka, “barulah Umar mengakui 
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periwayatan Hadisnya. Umar pun berkata: “Kalau begitu, engkau boleh 

pergi dan menceritakan Hadis !” 

Syu’bah bin al-Hajjaj memperhatikan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan 

dari Ka’ab al-Akhbar dan meriwayatkan pula dari Rasulullah saw., tetapi ia 

tidak membedakan antara dua riwayatnya tersebut. Syu’bah pun 

menuduhnya melakukan tadlis. Tetapi Bisyr bin Sa’id menolak ucapan 

Syu’bah tentang Abu Hurairah, dan dengan tegas berkata: “Bertaqwalah 

kepada Allah dan berhati-hati terhadap Hadis. Demi Allah, aku telah 

melihat kita sering duduk di majelis Abu Hurairah. Ia menceritakan Hadis 

dari Rasulullah asw., dan menceritakan pula kepada kita riwayat dari Ka’ab 

al-Akhbar. Kemudian ia berdiri, lalu aku mendengar sebagian orang yang 

ada bersama kita mempertukarkan Hadis Rasulullah dengan riwayat dari 

Ka’ab, dan yang dari Ka’ab menjadi dari Rasulullah. “Jadi, tadlis itu tidak 

bersumber dari Abu Hurairah sendiri, melainkan dari orang-orang yang 

meriwayatkan darinya. Cukupkanlah kiranya kita mendengarkan kata Imam 

Syafi’i “Abu Hurairah adalah yang paling hafal di antara periwayat Hadis 

di Masanya. “Salim Abu az-Zu’aizah’ah –wakil Marwan bin Al-Hakam dan 

penulisnya –meriwayatkan: “Marwan bin al-Hakam pernah mengundang 

Abu Hurairah, lalu menyilakannya duduk didekat ranjang: Lalu mulailah 

Marwan bertanya kepada Abu Hurairah dan aku menulisnya. Sampai 

kemudian ketika permulaan tahun tiba, Marwan mengundangnya lagi dan 

menyilakannya duduk di balik tabir. Lalu ia mulai bertanya tentang catatan 

tersebut, ternyata jawaban Abu Hurairah tidak lebih dan tidak kurang, dan 

susunannya urut.” 

Abu Hurairah telah meriwayatkan dari Nabi saw., dari Abu Bakar, Umar, 

Utsman, Ubai bin Ka’ab, Utsman bin Said, Aisyah, dan sahabat-sahabat 

lain. Sedangkan jumlah orang yang meriwayatkan darinya melampaui 800 

orang, terdiri dari para sahabat dan tabi’in. Di antara mereka termasuk 

ulama sahabat, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin 

Abdullah, dan Anas bin Malik. Sedangkan dari kalangan ulama tabi’in, 
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antara lain, Said bin al-Musayyab, Ibnu Sirin, Ikrimah, Atha’, Mujahid dan 

Asy-Sya’bi. 

Sanad paling shahih yang berpangkal darinya ialah: Ibnu Syihab az-Zuhri, 

dan Sa’id bin al-Musyayyab, darinya (dari Abu Hurairah). Adapun yang 

paling dha’if adalah: As-Sari bin Sulaiman, dari Dawud bin Yazid al-Audi 

dari bapaknya (Yazid al-Audi) dari Abu Hurairah.39 

 

B. Takhrij Hadis-Hadis Tentang Apresiasi Terhadap Wanita 

1. Takhrij Hadis 

a. Menurut bahasa kata “takhrij,” dari kata kharraja, yukharriju, yang 

secara bahasa mempunyai bermacam-macam arti. Menurut Mahmud 

ath-Thahhan, asal kata takhrij ialah     

                                                .دٍ احِ وَ  ءٍ يْ شَ  يْ ِف  نِ يْ ا دَ ضَ تَ مُ  نِ يْ رَ مْ أَ  اعُ مَ ِت جِ إ

“Berkumpulnya dua hal yang bertentangan dalam satu persoalan”40 
 

Dari sudut pendekatan pembahasan ini, kata takhrij juga memiliki 

berbagai arti, yaitu pertama, berarti al-Istimbath (mengeluarkan dari 

sumbernya). Kedua, berarti al-Tadrib (latihan); ketiga, berarti al-taujih 

(pengarahan, menjelaskan duduk persoalan).41 

b. Secara terminologis. Para ulama ahli Hadis dalam hal ini 

menemukakan beberapa definisi, seperti di bawah ini: 

Menurut satu definisi, arti takhrij sama dengan al-takhrij, yaitu ibraz 

al-Hadis li an-nas bidzikri mahrajih (mengungkapkan atau 

mengeluarkan Hadis kepada orang lain dengan menyebutkan para 

perawi yang berada dalam rangkaian sanad-nya, sebagai yang 

mengeluarkan hadis tersebut). Misalnya dikatakan: Hadza Hadis 

akhrajahu al-Bukhari atau kharrajahu al-Bukhari (Hadis ini 

dikeluarkan oleh al-Bukhari). Arti takhrij menurut definisi ini banyak 

                                                           
39 Lihat biografi Abu Hurairah dalam Kitab Al-Ishabah, nomor 11/79, Tahzib al-Asma’ 

wa al-Lughah 2/270, dan Hilyah al-Auliya, 2/376. 
40 Utang Ranuijaya, Ilmu Hadis (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 111. 
41 Ibid., h. 112. 
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dipakai oleh para ulama dalam mengutup atau menyebutkan suatu 

Hadis. 

Menurut definisi berikutnya, disebutkan bahwa kata takhrij, berarti 

ikhraj al-Hadis min buthuni al-Kutub wa riwayatuh (mengeluarkan 

sejumlah Hadis dari kandungan kitab-kitabnya dan meriwayatkan 

kembali). Pengertian ini di antaranya dikemukakan oleh as-Sakhawi.42 

Ia menambahkan, bahwa orang yang mengeluarkan Hadis tersebut 

kemudian meriwayatkannya atas namanya sendiri atau atas nama 

gurunya, serta menyandarkannya kepada penulis kitab yang 

dikutipnya. 

Menurut definisi lainnya, kata takhrij berarti ad-dalalah ‘ala mashadir 

al-Hadits al-ashiyah wa’azzahu ilaiha (petunjuk yang menjelaskan 

kepada sumber-sumber asal Hadis). Di sini dijelaskan siapa yang 

menjadi para perawi dan mudawwin yang menyusun Hadis tersebut 

dalam suatu kitab.  

Menurut Mahmud ath-Tahhan, definisi yang disebut ketiga ini yang 

banyak dipakai, dan terkenal pada kalangan ulama ahli Hadis. 

Berdasarkan definisi ini, ia menyebutkan pengertian takhrij, sebagai 

berikut: 

“Petunjuk tentang tempat atau letak Hadis pada sumber aslinya, yang 

diriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya, kemudian dijelaskan 

martabat atau kedudukannya makala diperlukan.”
43

 
 

Berdasarkan definisi di atas, maka mentakhrij, berarti melalukan dua 

hal, yaitu: Pertama, berusaha menemukan para penulis Hadis itu 

sendiri dengan rangkaian silsilah sanad-nya, dan menunjukkannya 

pada karyanya mereka, seperti kata-kata akhrajuhu al-Baihaqi, 

akhrajuhu al-Thabrani fi Mu’jamih atau akhrajahu Ahmad fi 

Musnadih. 

                                                           
42 As-Syakhawi, Syam ad-Din Muhammad bin Abd. Ar-Rahman, Al-Maqasid al-

Hasanahfi al-Ahadis al-Masyhurah (Mesir: t.p, 1357), h. 338. 
43 Mahmud Ath-Thahhan, Ushul al-Takhrij wa-Dirasah al-Asanid (selanjutnya disebut 

Mahmud ath-Thahhan, Ushul), (Riyadh: Maktabah ar-Rasyd, 1983), h. 12. 
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Penyebutan sumber-sumber Hadis dalam definisi di atas, bisa dengan 

menyebutkan sumber utama atau kitab-kitab induknya, seperti kitab-

kitab yang termasuk pada kutub as-sittah; atau sumber-sumber yang 

telah diolah oleh para pengarang berikutnya yang berusaha menyusun 

dan menggabungkan antara kitab-kitab utama tersebut, seperti kitab-

kitab al-Jami’ baina as-shahihain oleh al-Humaidi; atau sumber-

sumber yang berusaha menghimpun kitab-kitab Hadis dalam masalah-

masalah atau pembahasan khusus, seperti masalah Fiqh, Tafsir atau 

Tarikh. 

Kedua, memberikan penilaian kualitas Hadis apakah Hadis itu shahih 

atau tidak. Penilaian ini dilakukan andaikata diperlukan. Artinya, 

bahwa penilaian kualitas suatu Hadis dalam mentakhrij tidak selalu 

harus dilakukan. Kegiatan ini harus melengkapi kegiatan takhrij 

tersebut. Sebab, dengan diketahui dari mana Hadis itu diperoleh 

sepintas dapat dilihat sejauh mana kualitasnya. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud takhrij Hadis tentang apresiasi Tehadap Wanita dalam 

tulisan ini adalah penelusuran dan pencarian Hadis-Hadis tersebut pada 

berbagai kitab Hadis sebagai sumber asli dari Hadis, yang di dalamnya 

dikemukakan matan dan sanad Hadis yang bersangkutan. 

Untuk mecari informasi yang posisi Hadis yang diteliti yaitu Hadis 

tentang apresiasi Hadis terhadap Wanita dan pmplementasinya dalam 

ekonomi keluaga  (Hadis Riwayat Abu Hurairah) dalam kitab-kitab 

Hadis Mu’tabar, maka ditempuh metode takhrij al-Hadis bi al-

Alfadz.44 Dengan menggunakan kata kunci     سحق النا    Melalui kitab 

al-Mu’jam al-Mufakhras li al-Alfaz al-Hadis al-Nabawy.45 Dan untuk 

lebih memudahkan mencari Hadis-Hdis tentang Apresiasi Hadis 

terhadap wanita, maka peneliti menggunakan pula mausu’ah Hadis 

                                                           
44 Dala metode takhrij al-Hadis dikenal beberapa metode takhrij.   . . . . . . .  
45 Bandingkan dengan metode yang dikemukakan oleh M. Syuhudi Ismail yang hanya 

mencakup dua Metode, yaitu metode takhrij bi al-Faz dan metode Takhrij al-Maudhu’i, Lihat M. 

Syuhudi Ismail, op. cit., h. 46-49. 
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Syarif (CD Digital Hadis), setelah ditemukan di dalam CD Hadis, lalu 

peneliti mengkomfirmasikannya di dalam kitab-kitab asli. 

 

C. Pendapat Ulama  

Pendapat ulama tentang jasa seorang ibu kepada anaknya: 

1. Imam al-Qurthubi menjelaskan, “Hadis tersebut menunjukkan bahwa 

kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu, harus tiga kali lipat 

besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah. Nabi saw., menyebutkan 

kata ibu sebanyak tiga kali, sementara kata ayah hanya satu kali. Bila 

saat itu kita sudah mengerti, realitas lain bisa menguatkan pengertian 

tersebut. Karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan 

ketika melahirkan, dan kesulitan pada saat menyusui dan merawat anak, 

hanya dialami oleh seorang ibu. Ketiga bentuk kehormatan itu hanya 

dimiliki oleh seorang ibu. Seorang ayah tidak memilikinya.46 

2. Imam Adz-Dzahabi rahimhullah, beliau berkata dalam kitabnya Al-

Kabaair, Ibumu telah mengandungmu di dalam perutnya selama 

sembilan bulan, seolah-olah sembilan tahun. Dia bersusah payah ketika 

melahirkanmu yang hampir saja menghilangkan nyawanya.  

Dia telah menyusuimu dari putingnya, dan dia hilangkan rasa 

kantuknya karena menjagamu. Dia cuci kotoranmu dengan tangan 

kirinya, dia lebih utamakan dirimu dari pada dirinya serta makanannya. 

Dia jadikan pangkuannya sebagai ayunan bagimu.  

Dia telah memberikanmu semua kebaikan dan apabila kamu sakit atau 

mengeluh tampak darinya kesusahan yang luar biasa dan panjang sekali 

kesedihannya dan dia keluarkan harta untuk membayar dokter yang 

mengebatimu. 

Seandainya dipilih antara hidupmu dan kematiannya, maka dia akan 

meminta supaya kamu hidup dengan suaranya yang paling keras. 

Betapa banyak kebaikan ibu, sedangkan engkau balas dengan akhlak 

                                                           
46 Lihat Tafsir al-Qurthubi X : 239. Al-Qadhi Iyadh menyatakan bahwa ibu memiliki 

keutamaan yang lebih besar dibandingkan ayah. 
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yang tidak baik. Dia selalu endoakanmu dengan taufik, baik secara 

sembunyi maupun terang-terangan. Tatkala ibumu membutuhkanmu 

disaat dia sudah tua renta, engkau jadikan dia sebagai barang yang tidak 

berharga di sisimu. Engkau kenyang dalam keadaan dia lapar. Engkas 

minum dalam keadaan dia kehausan. Engkau mendahulukan berbuat 

baik kepada istri dan anakmu dari pada ibumu. Engkau lupakan semua 

kebaikan yang pernah dia perbuat. Berat rasanya atasmu 

memeliharanya padahal itu adalah urusan yang mudah. Engkau kira 

ibumu ada di sisimu umurnya panjang padahal umurnya pendek. Ngkau 

tinggalkan pada hal dia tidak punya penolong selainmu. Pada hal Allah 

telah melarangmu berkata ‘ah’ dan Allah telah mencelamu dengan 

celaan yang lembut. Engkau akan disiksa di duni dengan durhakanya 

anak-anakmu. Allah akan membalas di akhirat dengan dijauhkan dari 

Allah Rabbul ‘alamin. 

Demikianlah dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi tentang besarnya jasa 

seorang ibu terhadap anak dan menjelaskan bahwa jasa orang tua 

kepada anak tidak bisa dihitung. Yah, kita mungkin tidak punya 

kapasitas untuk mrnghitung satu demi satuhak-hak yang dimiliki 

seorang ibu. Islam hanya menekankan kepada kita untuk sedapat 

mungkin menghormati, memuliakan dan menyucikan kedudukan sang 

ibu dengan melakukan hal-hal terbaik yang dapat kita lakukan demi 

kebahagiaannya.47  

 

D. Pembahasan Tekstual, Intertekstual dan Kontekstual  

1. Secara tekstual bawa Imam Al-Qurthubi menjelaskan, Hadis tersebut 

menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu, 

harus tiga kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah, Nabi 

saw., menyebutkan kata ibu sebanyak tiga kali, sementara kata ayah 

hanya satu kali. 48
 

                                                           
47 https. //muslimah or. Id. 1861. Ibumu. 
48 https://belajaislam.coom :artikel.baru. 
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2. Pengertian secara Intertekstual Hadis bahwa, Hadis Riwayat Abu 

Hurairah yang ditakhrij oleh Imam Bukhari menyatakan hadis tersebut 

menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu, 

harus tiga kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah.  

Kemudia Allah swt., memerintahkan hormat kepada disebutkan dalam 

QS. Luqman: 14 : “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat 

baik) kepada dua orang ibu bapanya, ibunya telah mengandungnya 

dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 

dua tahun. Bersykurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapamu, 

hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS.Luqman/31  :14). Dalam ayat ini 

disebutkan bahwa ibu mengalami tiga macam kepayahan, yang pertama 

adalah hamil, kemudian melahirkan, dan selanjutnya menyusui. Karena 

itu kebaikan kepada ibu tiga kali lebih besar dari pada kepada ayah. 

Penulis menambahkan bahwa pengertian pertama di atas merupakan 

pengertian secara tekstual (berdasarkan teks Hadis) tentang 

menghormati ibu. Kemudian diperjelas kembali oleh Allah swt., 

melalui ayat dari surah Luqman tersebut. 

3. Pengertian kontekstualnya, Bahwa kebaikan ibu sangatlah luas dan tak 

pernah dapat tergantikan dengan apapun. Seberapa banyak harta 

kekaraanmu, tak akan pernah bisa lunas untuk membayar kebaikan ibu. 

Maka, buatlah beliau tersenyum bahagia. Membahagiakan ibu juga 

perintah agama. Dikisahkan, seseorang datang kepada Rasulullah saw., 

dan berkata, “Aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku 

tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. “Rasulullah 

saw., bersabda, “Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah 

keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya 

menangis.” (HR. Abu Dawud).  

Adapun pengertian kontekstual adalah pengertian yang berdasarkan 

kondisi sekarang, yang mengalami perkembangan zaman, berdasarkan 

asbab al-Wurud Hadis, dan dilatar belakangi dengan sejarah (historis) 
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sesuai perkembangan zaman yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam, 

dan untuk kepentingan ummat.   

 

E. Hadis-Hadis Nabi saw., sebagai hasil penelitian 

Imam Adz-Dzahabi mengementari hadis ini, berkata, “Beberapa 

bukti menunjukkan bahwa keistimewaan Aisyah diperoleh dari karunia 

Ilahi itulah yang menyebabkan Rasulullah sangat mencintainya.49 

Banyak sahabat yang menyadari posisi Aisyah dalam kehidupan 

Nabi, sehingga mereka selalu memberikan hadiah kepada Rasulullah 

sedang beliau sedang bersama Aisyah. Hal itu dilakukan untuk 

memperoleh ridha Nabi. Suatu fenomena yang cukup mengganggu istri-

istri Nabi yang lain.50  

Hadis tersebut berkualitas shahih, matannya memenuhi persyaratan 

kesahihan hadis, karena terhindar dari sifat Syuzuz, dan tidak berillat. 

Maka hadis tersebut dapat dijadikan hujjah. 

 

1. Hadis tentang Wanita (Ibu) pantas dihormati Oleh Bukhari dari Abu 

Hurairah:  

َ فَقَاَل   َ* َرُسْوَل عن ٔ�ْيب ُهَرَْرَة َرِيضَ ُهللا َعْنُه قَاَل َ�اَء َرُ�ٌل ِاَىل َرُسوِل ِهللا َصىل! ُهللا #َلَْیِه َوَسمل!
ابَِيتْ ؟ قَالَ  ْسِن َحصَ ُمث! َمْن ؟ : قَالَ , ُمث! �:م9كَ : ُمث! َمْن ؟ قَالَ : قَالَ , �:م9كَ : ِهللا َمْن َاَحق3 الن!اِس ِحبُ

َك قَالَ : قَالَ  51.ُمث! ��بُْوكَ : ُمث! َمْن ؟ قَالَ : قَالَ , ُمث !�:م9كَ : ُمث! َمْن ؟ قَالَ : ُمث! �:م9  

 Artinya:  
“Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan 

perlakuan baik dariku ?” Beliau saw., menjawab; “Ibumu” Laki-laki 

tersebut bertanya lagi; “Kemudian siapa lagi ? Beliau saw., mnjawab; 

“Kemudian Ibumu. “ Laki-laki tersebut bertanya lagi; “Setelah itu siapa ? 

Beliau saw., menjawab; Setelah itu Ibumu, Laki-laki tersebut bertanya 

lagi; “Kemudian setelah ibuku ? Beliau saw., menjawab; “Bapakmu”. 

(HR. Bukhari).  

                                                           
49 Biografi Abu Hurairah. Op.cit., h. 53. 
50 Ibid. 
51 Hadis Rirawayat Bukhari. 



40 

 

2. Hadis tentang “Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Yang Bagaimana 
dalam Islam ? 
 

أحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أي العمل سألت : الضي هللا عنه قال هللا بن مسعود وعن أبي عبد الرحمن عبد
   )متفق عليه. (سبيل هللا الجهاد في : ثم أي ؟ قال  :قلت , على وقتها  الصال ة: قال الى هللا ؟

                                             

 Artinya:  

Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas’ud ra berkata: Saya bertanya 
kepada Nabi Muhammad saw., Amal apa saja yang menyebabkan saya 
lebih dicintai oleh Allah swt.? Rasulullah saw., menjawab “Shalat tepat 
pada waktunya” kemudian apa lagi ?” Rasulullah menjawab ”Berbakti 
kepada orang tua”. Saya bertanya “kemudian apa lagi ? Rasulullah saw., 
menjawab “Jihad di jalan Allah swt. “.(HR. Bukhari dan Muslim). 

Islam juga menjadikan harta pusaka sebagai hak wanita, setelah 

sebelum Islam datang harta pusaka (warisan) diharamkan bagi wanita. 

Pemberian hak tersebut adalah sebagai persamaan terhadap hak laki-laki. 

Dalam hal Allah swt., berfirman  QS. An-Nisa’ /4: 11, 

}c��N�P2� ~9�� =n�j -.uB��	%���+ < 
L"⌧$4֠��� 6��! |��ִV Mjx,w%��b��� ' 

JKKM    

 

Terjemahnya:  
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua 
orang anak perempuan. (QS. An-Nisa/4: 11).52  

Saat ini terkadang tidak ada problematika yang dilemparkan tentang 

keikut sertaan wanita atau tidaknya dalam kehidupan. Problematika yang 

sebenarnya- saat ini adalah tentang upaya-upaya yang gencar untuk 

menjauhkan wanita dari nilai-nilai dan keislamannya dengan nama 

emansipasi dan nama lainnya. Bagaimana mungkin emansipasi menjadi 

perantara untuk mengeluarkan wanita dari agamanya ? Realitas merupakan 

dalil yang mengatakan bahwa problematikanya tidak terletak pada 

keikutsertaan wanita atau tidaknya. Banyak keikutsertaan yag telah ditolak 

                                                           
52 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Kakarta: Dirjen Bimas Islam, 

2012), h. 101. 
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dengan alasan kuatnya seorang wanita terhadap nilai-nilai keislamannya. 

Oleh karena itu, problematika sebenarnya adalah kontinuitas wanita dalam 

berpegang teguh kepada nilai-nilai keislamannya. 

Salah satu perkara yang termasuk menjadi serotan adalah kendati 

wanita muslimah mendapat derajat yang cukup tinggi dalam keilmuan dan 

perang aktifnya dalam standar sosial, tetapi dalam standar sosial, tetapi 

dalam pandangan sebagian orang yang berkampanye tentang demokrasi 

dan persamaan- serang wanita muslimah tetap sebagai orang yang 

terbelakang, yang dikarenakan ia berpegang teguh dengan nilai-nilai 

keislaman dan mengenakan pakaian secara Islami. 

Semoga problematika tidak terungkap. Hakikat saat ini adalah 

realitas wanita Barat. Meskipun terdapat kerugian dan krisis tempat 

mereka hidup (Wanita Barat) dalam masyarakat yang penuh dengan 

kebebasan, seks yang murah dan gambaran budak putih. Perkara inilah 

yang menyebabkan terwujudnya masyarakat tanpa bapak dan masyarakat 

tanpa ibu. 

Masyarakat menganggap bahwa wanita secara kuantitas, hanyalah 

perantara hidangan kenikmatan tubuh, perantara sebuah poster, iklan, 

barang dagangan, dan sebagai penggoda konsumsi.53     

1. Hadis Tentang Zainab. 
   

َ یْ زَ  ن! ��  ةَ رَ رْ هُ  ِيبْ ��  نْ عَ  B َهَاْمسُ  نَ اكَ  ب َG قِ فَ  ةَ ر! ا ْH َل  َ َ ّيكِ زَ ا Iُ هَل ه یْ لَ #َ   هللاُ ىل! صَ  هللاِ  لُ وْ سُ ا رَ اهَ م! سَ فَ ا هَسَ فْ  ن
َ یْ زَ  مل!َ سَ وَ  B َ54.)رواه اب ما�ه(. ب 

Artinya:  

Dari Abu Hurairah, bahwa sanya pada awalnya Zainab namanya adalah 

si Barrah, maka dikatakan untuk mensucikan dirinya, lalu Rasulullah 

saw., mengganti namanya dengan Zainab. (HR. Ibnu Majah). 

2. Hadis tentang Wanita (istri) sebagai pemimpin dalam rumah tangga. 

                                                           
53 Amal Qardasy binti Al-Husain, Peran Wanita Dalam Periwayatan Hadis, 0p.cit., h. 

23-24. 
54 Muhammad Ibnu Yazid al-Qarwaini, Bernamij Sunan Ibn Majah (t.tp., Syirkahal-

‘Alamiyyah Li al-Baramij, 1993), No. Hadis, 3722. 
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 َU ِهللاِ دِ بْ عَ  ثُ یْ د  ْGاْ وَ .... : الَ  قَ ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  لَ وْ سُ رَ  ن! ��  هُ نْ عَ  هللاُ  ِيضَ رَ  رَ ُمعَ  نِ ا َ َ َىل #َ  ةٌ یَ اعِ رَ  ةُ ��  رْ مل  تِ [ْ  ب
 َ ِ وَ ا وَ هَلِ عْ ب      55)ٔ�خر�ه البhاري. (مْ ْهنُ عَ  dٌَ وْ ئُ سbْ مَ  ِيهَ وَ  هِ َ̀

Artinya:  
Istri pemelihara rumah suami dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang 

hal yang dipimpinnya. (H R. Al-Bukhari). 

 

Hadis di atas sangat jelas menerangkan tentang kepeimpinan setiap 

orang muslim dalam berbagai posisi dan tingkatannya. Mulai dari 

tingkatan pemimpin rakyat smpai tingkatan penggembala, bahkan 

sebenarnya tersirat sampai tingkatan memimpin diri sendiri. Semua orang 

pasti memiliki tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya 

oleh Allah swt., atas kepemimpinannya kelak di akhirat. 

3. Hadis Tentang Anak Perempuan Sebagai Tirai. 
 

                                                56.ارِ الن!  نَ ا مِ ْرتً سِ  qَُ  ن! كُ  ءٍ َيشْ nِ  اِت نَ لبَ اْ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  ِيلَ تَ ابْ  نْ مَ 

Artinya:  
Barang siapa yang diuji dngan anak-anak perempuan kemudian ia dapat 

mengasuhnya dengan baik maka anak-anak perempuan itu menjadi tirai 

baginya dari api neraka.  
 

Hadis di atas redaksinya menggunakan kata:  barang  يَ تلِ ابَ   نِ مَ    =  

siapa di uji. Mempunyai anak wanita adalah suatu ujian, karena pada 

umumnya pada masa jahiliah merka tidak suka mempunyai anak wanita. 

Merka tidak suka hidup bersama anak-anak wanita, kaena merasa rendah 

diri atau gengsi. Oleh karena itu hadis menerangkan masyarakat, jikalau 

seseorang diuji hal tersebut sabar, mencintai, menyayangi, dan 

membesarkannya dengan pendidikan yang baik. Semua perbuatan baik itu 

sebagai tirai dari api neraka maknanya mereka dimasukkan ke dalam 

surga.57 

Kasih sayang seorang guru dalam pembelajaran sama dengan kasih 

sayang orang tua terhadap anaknya dalam rumah tangga, sebab guru di 

                                                           
55 Hadis Riwayat Bukhari.  
56 Abdul Majid Khon , Hadis Tarbawi, Hadis-Hadis Pendidikan, Ed. I; (Cet. I; (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 75. 
57 Abdul Majid Khon, Hadis Tarbawi, h. 78 
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sekolah bagaikan orang tua terhadap anaknya sendiri. Bedanya orang tua 

mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan, sedangkan guru 

mempunyai tanggung jawab dalam pendidikan. Dalam hadis disebutkan: 

! اِ  مل!َ سَ وَ  هِ یْ لَ #َ   هللاُ ىل! صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  الَ قَ :  الَ قَ  ةَ رَ ْ رَ هُ  ِيبْ ��  نْ عَ  ِ لوَ اْ  dَِ ْزنِ مَ بِ  ُمكْ  لَ tَ ا اَ مَ ن ِ̀  َىت ا �� ذَ اِ فَ  ُمكْ مُ لِّ #َ �:  ا
َ َال فَ  طَ ائِ لغَاْ  مكُْ دُ Uَ اَ  ~  ْbَال وَ  َ�َ �ْ القِ  لْ �ِ قْ تَ س َ ~  ْbدْ تَ س ِG َْال وَ ا هَ ر َ ~  ْbنَ اكَ وَ  هِ نِ یْ مِ یَ بِ  ْب طِ تَ س  َ  ارٍ hَ حْ ��  ةِ  ثَ َال ثَ بِ  رُ مُ عْ ی
  58)يف الطهارة ٔ�خر�ه ٔ�بوداود (     .ٍ ةِ م! الر9 وَ  ِث وْ الر! َعْن �ى ْهنَ َ وَ 

Artinya:  

Dari Abu Huairah ra. Berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya 
aku terhadap kamu berkedudukan sebagai orang tua (terhadap anak 
kandungnya). Jika salah seorang di antara kamu mendatangi buang air 
besar, janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakanginya dan 
jangan bersuci dengan tangan kanan. Beliau perintahkan bersuci dengan 
tiga batu dan melarang dengan kotoran dan tulang.” (HR. Abu Dawud 
dalam Bab l-Thaharah). 

 
Hdis ini menunjukkan perlunya kasih sayang guru sebagaimana 

kasih sayang orang tua bukan berarti Nabi sebagai Rasul sama dengan 

tingkatan bapak, tentunya Nabi lebih tinggi dari segala kedudukan yang 

ada. Kasih sayang Nabi sebagai pendidik adalah mengajarkan etika dalam 

buang air dan bersuci.59 

Umar bin Al-Khattab memberi pelajaran kepada kita bahwa orang 

tua dan pendidik perlu mempunyai sifat kasih sayang terhadap anak-anak, 

keluarga dan anak didiknya, bergaul yang menyenangkan sehingga anak-

anak terdidik dengan baik, tidak penakut dan tidak minder menghadapi 

orang lain. 

Kasih sayang seorang pendidik tidak harus mengorbankan dirinya 

atau mengorbankan anak didik, sehingga menjadi tidak hormat atau 

kurang ajar terhadap guru. Kepribadian guru yang baik menurut sebagin 

ahli didik adalah guru yang mencintai anak didik, penuh rasa tanggung 

jawab dan penuh objektif serta bersikap ramah adil dan jujur menuju 

                                                           
58 HR. Abu Dawud Dalam Bab al-Thaharah. 
59 Abdul Majid Khon, Hadis Tarbawi, Hadis-hadis Pendidikan, Ed. I; (Cet. I; Jakarta: 

Kencana Prenada Group, 2012), h. 79. 
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kesejahteraan anak didik.60 Pendidik yang sangat erat hubungannya 

dengan anak didik akan mengakibatkan hilangnya kewibawaan dari pada 

pendidik. Adapun pendidik yang sangat keras akan ditakuti oleh anak 

didik dan membuat frustrasi dan tidak semangat belajar. 

 

F. Peranan Kaum Wanita Terhadap Pendidikan Pada Masa Nabi saw. 

Peranan Kaum wanita terhadap Pedidikan Islam pada masa Nabi saw., 

pada awal Islam ialah, pada masa Rasulullah saw., sering terjadi perselisihan atau 

peperangan antara  ummat Islam dengan ummat  agama lain, dimana wanita 

menjadi pendamping kaum aki-laki dalam membantu rakyat yang  terkena 

musibah atau luka. Malahan kaum wanita justru memberikan dorongannya yang 

dapat memberikan keberanian yang luar biasa kepada kaum laki-laki untuk  mau 

terus ke medang perang melawan musuh. St. Khadijah, istri Rasululah saw., 

adalah wanita pertama yng memberikan keberanian dan semangat kepada 

Rasulullah tatkala beliau merasa  sangat takut dan gemetar tubuhnya dikala 

bertemu dengan Malaikat Jbril di Gua Hira ketika menerima wahyu pertama. 

Ketika umat Nasrani membesarkan Maryam sebagai ibunda Isa As, maka 

ummat Islam memuliakan dan membesarkan Fatimh sebagai putri Rasulullah saw. 

Setelah putra-putranya wafat, maka kasih sayang beliau dicurahkan sepenuhnya 

untuk putrinya, “Fatimah”, diajarinya Fatimah ilmu pengetahuan sehingga tumbuh 

sebagai wanita bijaksana dan mempunyai kelebihan –kelebihan. Setelah menikah 

dengan Ali bin Abi Thalib, lahirlah putranya Hasan, Husein dan Mukhsin, namun 

Mukhsin meninggal sewaktu kecil, sedangkan Hasan dan Husein tumbuh dalam 

didikan Fatimah dengan sempurna yang kemudian menjadi pemimpin ummat. 

Fatimah sendiri sering dijadikan contoh oleh Rasulullah saw., ketika memberi 

nasehat kepada para sahabat-sahabatnya, untuk istri dan anak-anak yang 

perempuan, Beliau mengatakan “Contohlah Fatimah” 

Kalau dilihat sejarah Islam di Kota Kordova Andalusia (Spanyol), ketika 

kejayaan Islam mencapai puncaknya, di mana kaum wanitanya hampir tidak ada 

                                                           
60 Sutari Imam Barnadib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis, (Yogyakarta: FIP. IKIP, 

t.th.), h.63. 
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bedanya dengan pria dalam peranannya berkorban untuk bangsa dan negara. 

Ummat Islam saat itu dipimpin oleh Raja Abdurrahman Al-Nashru yang 

didampingi istrinya Al-Hamra yang cerdas dan bijaksana. Ketika istrinya lebih 

dahulu meninggal dunia, dia abadikan dengan membangun sebuah Istana yang 

diberi nama istrinya “Al-Hamra” untuk mengenangnya. Begitu juga di tanah air 

kita, muncul Raden Ajeng Kartni. Laksamana Malahayati yang memimpin 

pasukan armada laut melawan penjajah Belanda, TjukNya’ Dien, Siti Rohana 

Kudus, Angkayo Rasuna Said dan lain-lain sebagainya adalah wanita-wanita 

Muslimah. Hal-hal tefsebut di atas merupakan peran sosial mereka di luar rumah. 

Tetapi dimulai dari hak dan kewajiban mereka sebagai Muslimah atas dirinya, 

atas suami, anak-anak dan keluarga.61 

Peranan Perempuan Pada Masa Rasulullah saw. Pada Masa Rasulullah ada 

beberapa perempuan yang sangat berperan dalam perkembangan Islam. Sejarah 

Islam mencatat nama-nama besar muslimah yang mempunyai peran luar biasa 

dibidangnya maing-masing. Di antaranya: 

1. Khadijah binti Khuailid (istri pertama Rasulullah saw.) 

Khadijah adalah orang pertama yang menyatakan iman atas kerasulan 

Muhammad saw., suaminya, milyuner yang rela mengorbankan harta 

bendanya untuk dakwah Islam, istri yang setia dalam suka maupun duka serta 

mendukung penuh perjuangan suami. Seperti diketahui bahwa Khadijah 

adalah penasehat utamanya Nabi yang selalu memberikan advokasi, setiap kali 

Nabi menghadapi krisis. Karena itu, Khadijah dianggap sebagai patronnya 

Nabi. Melalui kemampuan lobinya, upaya kelompok elite Mekkah untuk 

mengganjal perjuangan Nabi di kota itu selalu dapat digagalkan. Selain itu 

sejarah mencatat, bahwa Khadijah telah memberi andil yang sangat besar 

dalam membangun dakwah Rasulullah saw. Contohnya: Saat pertama kali 

Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, selalu merasakan sesuatu yang tidak 

biasanya beliau rasakan. Beliau seketika pulang ke rumah dengan perasaan 

campur aduk. Saat tiba di rumah, Khadijah yang setia menyambut beliau dan 

                                                           
61 Amril Syaifah Yasin, (Wakil KetuaUmum DDII}, Peran Wanita Dalam slam, 7 Maret 

2019. 
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menenangkan perasaan beliau dengan ucapannya, “Tidak akan terjadi apa-apa 

padamu. Demi Allah, sama sekali Allah tidak akan pernah membuatmu 

merasa kesakitan. Sungguh engkau seorang yang senantiasa menyambung 

sanak kerabat, mengemban amanat, menolong orang yang kehilangan, 

menjamu tamu dan menolong orang yang sedang kesusahan”. 

Mendengar ucapan Khadijah, seketika hati Nabi menjadi tenang. 

Sebagai istri, Khadijah telah mengambil sikap cerdas, Yaitu memberikan 

dukungan total terhadap dakwah sang suami. Khadijah bukan hanya menjadi 

pelipur lara dikala duka, dia juga menyokong dakwah Nabi dengan seluruh 

tenaga, harta, dan pikiran, tanpa pernah merasa lelah. 

2. Fatimah binti Khattab 

Wanita pada zaman Rasulullah juga berperan mengislamkan orang yang 

masih kafir, sebagaimana yang dilakukan oleh Fatimah binti hattab. Suatu 

ketika, Umar yang waktu itu masih kafir berniat untuk membunuh Rasulullah. 

Namun di tengah jalan, ada orang yang memberitahukan bahwa saudarinya 

yang bernama Fatimah binti Khattab telah masuk Islam. 

Dengan geram Umar segerah menuju ke rumah saudarinya. Fatimah saat 

itu, di rumahnya Fatimah binti Khattab sedang duduk-uduk bersama suaminya 

sembari membaca al-Qur’an tiba-tiba Umar mengetuk pintu. Suami Fatimah 

menyembunyikan mushaf yang dibaca. Fatimah lalu membukakan pintu, 

sementa Umar masuk dan langsung memukul suami Fatimah. Fatimah dengan 

tegas berkata, “Tahukah engkau, bahwa kebenaran ada bukan pada agamau.” 

Umar langsung menampar Fatimah hingga tersugkur jatuh ke tanah. Setelah 

itu Faimah mengulangi ucapannya.  

Pada watu itu tangan Fatimah memegang lembaran alQur’an. Umar 

memerintahkan Fatimah agar menyerahkan lembaran itu kepadanya. Fatimah 

dengn tegas berkata, “Wahai suaraku, engkau tidak suci karna engkau 

penyembah berhala. Lembaran ini hanya boleh disentuh oleh orang yang 

suci.” Fatimah lalu meminta Umar untuk mandi, setelah mandi, Fatimah 

menyerahan lembaran itu. Dalam hatinya dia berharap agar audaranya itu bisa 

mendapat hidayah Islam. 
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Umar memegang lemaran itu dan membaca surat Thaha yang tertulis 

pad lembaran itu. Dengan izin Allah, hati Umar akhinya terbuka menerima 

Islam lewat tangan saudarina Fatimah binti Khattab. 

3. Aisyah binti Abi Bakar (istri Rasululah saw.) 

Aisyah tidak hanya mendampingi Nabi dalam berbagai ekspedisi 

meliternya, tetapi juga menjabarkan ajarannya. Aisyah dikenal sebagai 

seorang transmiter (al-rawiyah) terkemuka ajaran (Hadis) Nabi. Dengan 

modal pengalaman sebagai aktifis lapangan semasa mendampingi Nabi, 

Aisyah kemudian mampu membentuk kekuatan oposisi untuk menantang 

rezim yang berkuasa pasca wafatnya Nabi.Terkhir, ketika menjelang detik-

detik ajalnya, yang senantiasa setia merawat beliau adalah seorang wanita, dia 

Aisyah ra. Dengan telaten Aisyah merawat beliau yang sedang sakit keras 

hingga akhirnya Raslullah meninggal di pangkuan wanita yang mulia tersebut.    

 

G. Implementasi Peranan Kaum Wanita Terhadap Pendidikan Islam Pada Masa 

Rasulullah saw. 

1. Aisyah, kedalaman ilmu pengetahuan beliau dibidang pendidikan  

Sebagai anugrah Ilahi yang dikaruniakan Allah kepada Aisyah 

adalah kecerdasan, kekuatan daya ingat, dan kecepatan daya tangkap. Dia 

tumbuh dalam keluarga Abu Bakar dan hidup dalam rumah Nabi. Dia 

bagian meminum air dari sumur kenabian yang jernih. Dia juga dikenal 

dengan pengamatannya yang dalam dan luas sehubungan dengan 

keilmuan. Dia banyak bertanya, meminta keterangan, dan sangat teliti. 

Semua itu diakui oleh para sahabat senior.   

Ibnu Abu Malikah berkata, “Aisyah tidak pernah mendengar sesuatu 

yang tidak diketahuiny kecuali berusaha mengkonfirmasikannya kembali 

sehingga dia benar-benar mengetahuinya (secara yakin).62 

Pengetahuan Aisyah dibidang al-Qur’an dan Hadis yaitu: 

2. Pengetahuannya Tentang al-Qur’an. 
                                                           

62 Op cit,  Amal Qardasy binti Al-Husain, Peran Wanita Daam Periwayatan Hadis, h. 54. 
Lihat Bukhari, al-‘ilm, Man Sami’ Syai’an araaji’ Hatta Ya’ riaha (103, 154, dari Ibnu Abu 

Malikah). 
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Sejakusa kanak-kanak dia sering mendengar ayat-ayat al-Qur’an. Dia 

menghafal dan mencatat tempat serta waktu turunnya. Aisyah berkata, 

“(Ayat berikut) turun kepada Rasulullah di Makkah, saat aku masih 

seorang gadis kecil yang suka bermain: (Sebenarnya hari kiamat itulah 

hari yang dijanjikan kepada mereka dan Kiamat itu lebih dahsyat dan lebih 

pahit), QS. Al-Qamar/54: 46,  
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Terjemahnya:  
 Sebenarnya hari kiamat Itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan 
kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. (QS al-Qamar/54: 46. 63 

 
Sedangkan al-Baqarah dan an-Nisa’ turun ketika aku berada di 

sisinya (Rasulullah).64  

Setelah pindah ke rumah Nabi, Aisyah sering menyaksikan 

kejadian turunnya wahyu, dan memag wahyu turun saat Rasulullh 

saw., bersamanya. Itu sebabnya dia mampu menjelaskan situasi dan 

konisi Nabi ketika wahyu turun.65 Suatu keadaan yang membuatnya 

memperoleh ayat al-Qur’an langsung dari mulut Nabi, sehingga dia 

mampu memahami pesan hukum dan hikmah yang dibawah oleh ayat 

tersebut secara mendalam.66 

Pengetahuannya mengenai al-Qur’an (makna dan tasirnya) 

menjadikannya sebagai salah satu tokoh ahli tafsir. Pengetahuannya 

tersebut juga didukung dengan pengetahuannya mengenai bahasa, 

syair, dan sastra.67  “Dia memiliki kitab khusus (mushaf khas) yang 

                                                           
63 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (t.tp.: Drjen Bimas Islam 

Direktort Urusan Agama Islam, 2012), h. 771. 
64 Bukhari, At-Tafsir, Tafsir Al-Qamar, ayat 46 (4876, 3/301, dari Aisyah). 
65 Bukhari, Bad’ Al Wayi (302, 1/13,/ 14, dari Aisyah). 
66 Aisyah berkata, “Ayat itu Turun kepda Kami pada masa Rasulullah, Sehingga Kami 

dapat mengingat yang halal dan yang haram, perintah dan laraganya ... “LihatA’lam An-Nisa’, 

RidhaKahhalah, Muassasah (Birut, 3/106). 
67 Liht Sair ‘Alam An-Nubala (Adz-zahabi, 2/140). 
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menghimpun al-Qur’an dan tafsirnya. Besarnya mencapai tiga kali 

besar al-Mushaf (yang sekarang).68  

3. Pengetahuannya Tentang Hadis. 

Aisyah adalah salah satu tokoh muhaddits dan menhafal sunnah. 

Keistimewaannya ini tidak dimiliki oleh sahabat yang lain, mengingat 

dia memerolehnya langsung dari dialog dengan Rasulullah saw. 

Karena posisinya di sisi Nabi, maka dia meriwayatkan beberapa hadis 

yang tidak diriwayatkan oleh sahabat lainnya.69 

Telah diakui keunggulan Aisyah dan transformasi sunnah dan 

penyebarannya dikalangan masyarakat saat itu. Jika dia tidak 

melakukannya, maka tentu saja banyak informasi yang hilang, 

kususnya yang berkaitan dengan perilaku Nabi di rumah dan ketika 

bersama keluarga. 

Hafalan dan kedalamannya mengenai Sunnah Rasul 

menjadikannya sebagai referensi bagi para sahabat lain ketika mereka 

berbeda pendapat tentang beberapa hadis. Mereka memastikannya 

kepada Aisyah; apakah ia pernah mendengarnya langsung dari 

Raulullah ? Mereka selalu menemukan jawaban yang dapat menepis 

perbedaan pendapat serta menghilangkan keraguan. 

Abu Hurairah ra., pernah meriwayatkan suatu hadis, dan  ketika 

mendengar hadis Ibnu Umar menolaknya. Lalu Ibnu Umar mengajak 

Abu Hurairah bertanya kepada Aisyah tentang kebenaran hadis 

tersebut.70  

Abu Hurairah, mempuyai kebiasaan duduk dirumah Aisyah 

untuk mendengarkan hdis-hadis yang diriwayatkan kepada 

masyarakat. Dia pernah bertanya kepada Asyah, “Hai pemilik rumah, 

adakah sesuatu yang engkau ingkari (atau engkau tolak) dari apa yang 

                                                           
68 Al-Itqaan Fi ‘Ulum al-Qur’an, As-Suyuthi, Al-Maktabah At-Tsaqafiyyah, Beiru, 1/26).  
69 Al-Ijabah, Li Irad Maa’ Istadrakathu  Aisyah ‘Ala Ash-Shahabah At-Tsaqafiyyah (Badr 

Ad-Din Az-Zarkasyiy, Al-Maktab Al-Islami, Cet. IV; 1985 M), h. 33.   
70 Jawaban-jawabannya kepada para sahabat telah mendapat erhatian Ulama. Mereka 

mengarang kitab tentang jawaban-jawaban Aisyah, seperti yang dilakukan Az-Zakasyi dalam Al-

Ijabah (Abu Manshur Abd Al-Muhsin Muhammad Al-Bagdadiy 411-89 H). 
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aku katakan?”71 Orang yang ragu mengenai periwayatan hadis selalu 

bertanya kepada Aisyah. Orang yang jauh menulis surat untuk 

bertanya kepadanya. Dari situlah Aisyah dikenal dan menjadi rujukan 

para tokoh sahabat yang lain. 

“Muawiyyah pada masa kekuasaannya pernah bertaya kepada 

Aisyah tentang suatu hukum, hadits, dan hal lain yang berhubungan 

dengan perbuatan Rasulullah saw., jika Muawiyyah mendengar 

langsung dari Aisyah, maka sejuklah jiwanya.72 

4. Murid-Murid Aisyah 

Orang dari pelbagai kalangan meriwayatkan hadis dari Aisyah. 

Selama hidupnya (hampir 70 tahun) dia meriwayatkan hadis dan 

memberi fatwa agama. Hal itu karena nikmat Allah atas ummatnya 

ketika Nabi menikahinya saat dia berusia sembilan tahun. Nabi saw., 

meninggalkannya ketika dia berusia 18 tahun. Dia termasuk Ummul 

Mukminin yang terakhir wafat. 

Masyarakat banyak mengambil manfaat dari dirinya, sehingga 

muda bagi tokoh sahabat muda, tabiin senior, dan tabiin junior untuk 

menggali pengetahuan) darinya. 

Orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya terdiri dari 

beberapa peringkat (tabqah): 

1) Kalangan sahabat 

1. Abu Bakar 

2. Umar bin Khatab 

3. Abdulah bin Umar 

4. Abu Nusa Al-Asy’ari 

5. Abdullah bin Abbas 

6. Rabi’ah bin Amr Al-Jarsyi 

7. As-Saaib bin Yasid 

8. Amr bin Ash 

                                                           
71 Muslim,  Fadhail Abu Hurairah (2493, 4/94, dari Aisyah). 
72 Lihat Musnad Ahmad bin Hanbal (Daar Shaadir, Beirut, 6/87. 
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9. Zaid bin Khalid Al-Jahni 

10. Abdulla bin Amir bin Rabi’ah 

11. Adulah bin Al-Harits bin Naufal 

12. Shafyahbinti Syaibah 

13. Dan lain-lain. 

2) Kalangan Keluarganya 

1. Urwah bin Az-Zubair (anak Asma’, saudara perempuannya) 

2. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar (anak saudaranya) 

3. Ummu Kultsum (saudaranya) 

4. Auf bin Al-Harits (sadara sesusuan) 

5. Hafsah dan Asma’ (ana Abdurrahman, saudranya) 

6. Abdullah bin Az-Zubair (anak saudaa perempuannya) 

7. Ibaad dan Habib (cucu Asma’ anak Abdullah bin Az-Zubair. 

8. Aisyah binti Thalbah (anak saudanya, Ummu Kultsum, 

(saudara perempuannya). 

9. Dan lain-ain. 

3) Kalangan non Arab 

1. Abu Amr 

2. Zikwan 73  

3. Abu Ynus 

4. Farukh 

4) Kalangan Tabiin 

1. Masruq bin Al-Ajda’ 

2. Al-Aswad bin azid An-Nakha’i 

3. Sa’id bin Al-Musayib 

4. Abu Salmah in Abdurrahman bin Auf 

5. Al-Sya’bi  

6. Mujahid 

7. Atha’ 

                                                           
73 Ibnu Hajar berpendapat bahwa Dzikwan Adalah Abu Amr. Lih, “Tahdzib At-

Tahdzib,”12/184.  
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8. Ikrimah 

9. Umrah binti Abdurrahman 

10. Naf’ 

11. Mu’adzah Al-Adawiyah 

12. Khairah Ummul Hasan Al-asriy 

13. Shafyah binti AbuUbaid 

14. Alqamah bini Qais 

15. Ibnu Abu Malikah 

16. Sulaiman binYasar 

17. Dan lain-lain 

Jika kita mengamati buku-buku keterangan thabaqat maka kita akan 

mampu menambahkannya (disamping puluhan yang telah disebutkan). 

 Tidak banyak orang yang hidup selama sekitar 50  tahun, meriwayatkan 

sunnah Rasulullah dan menyebarkan hukum-hukum syara’ kepada seseorang 

hingga anaknya, cucunya, dan anak cucu.74 

 Dari beberapa pembahasan tentang pendidikan tersebut yang banyak 

diimplementasikan oleh para istri Rasulullah saw., merupakan modal ilmu 

pengetahuan yang harus dimiliki oleh para wanita dalam memulai mendapatkan 

perekonomian yang baik dalam membantu mencari nafkah tambahan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga dibidang ekonomi. Seseorang tidak akan bisa 

mendapatkan ekonomi dalam kebutuhan keluara, sosial masyarakat, agama, tanpa 

memiliki pengetahun. 

 Barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan di duni maka henklah 

berilmu pengetahuan, dan barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan di 

akhirat maka hendaklah berilmu pengetahuan, dan barang siapa yang ingin 

memperoleh dunia akhirat maka hendaklah berilmu pengetahuan pula. 

 Jadi jelaslah bahwa melakukan pekerjaan apa saja, keperluan dunia dan 

akhirat untuk ketercapaian dengan baik, maka hendaklah dengan ilmu 

                                                           
74 Amal Qardasy binti Al-Husain,Peran Wanita Dalam Periwayatan Hadits (Cet. I; t.tp: 

Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 1420 H/Juni 1990 M), h. 61-64> 
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pengetahuan. Allah swt., mengangkat derajat orang-orang yang bertakwa dan 

berilmu pengetahuan beberapa derajat. 

5. Pendapat yang memperbolehkan Wanita berpolitik 

a. Al-Quran. 

Pendapat ini berargumen dengan firman Allah swt.: “Kaum laki-laji iu 

adalah pemimpin bagi kaum Wanita.” QS. AN-Nisa’ /4: 34 
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JLM     

Terjemahnya: 

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. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah 

yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, 

oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu 

khawatirkan nusyuzny, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah 

mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika 

mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
75

 
 

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kepemimpinan (Qawwamunah) 

adalah kepemimpinan suami untuk mendidikistrinya dalam kasus nusyuz 
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(istri yang durhaka kepada suami). Hal itu kita ketahui setelah merujuk 

pada sebab turunnya (asbab an-Nuzul) ayat ini. Surat ini turun berkenaan 

dengan kasus istri Sa’ad bin al-Rabi yang tidak taat kepada suaminya. 

Lalu Sa’ad datang mengadu kepada Nabi Muhammad saw. Maka Nabi 

Muhammad saw., memerinyahkan agar ia menjauhi suaminya. Ketika 

wanita itu pergi, Nabi Muhammad saw., memanggilnya dan bersabda, 

“Jibril datang kepadaku.” Maka Allah swt., menurunkan firman-Nya, 

“Kaum laki-laki itu pemimpinbagi kaum wanita.” Selanjutnya beliau 

bersabda, “Ia  mengenginkan sesuatu, tetapi Allah sawt.,berkehendak 

lain.” 

 Ayat tersebut turun karena sebab khusus, yaitu berkenaan dengan 

kasus tertentu, masalah keluarga,76  dan  tidak ada kaitan dengan 

keterlibatan wanita dalam hak-hak politik.  

 Pendapat ini pun berargumen dengan ayat lain, yaitu firman Allah 

swt.: 

“Dan para Wanita mempunyai hak yang seimbang menurut cara yang 

baik. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari 

pada istrinya.” (QS. Al-Baqarah/2: 228).77 

 Menurut pendapat ini ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki 

memiliki derajat lebih tinggi ketimbang wanita. Oleh karena iu, laki-laki 

lebih diutamakan dalam menjalankan berbagainurusan dan 

menggunakan hak-hak politik. Namun penafsiran itu tidak seluruhnya 

benar. Sebab, derajatyang dimiliki laki-laki bikanlah derajat  keutamaan 

dan keunggulan, melainkan derajat kepemimpinan- sebagaimana 

disebutkan dalam ayat sebelumnya. Karena laki-laki itu pemimpin bagi 

kaum wanita dalam masyarakat keluaega. Kerena keluarga seperti suatu 

masyarakay memerlukan orang yang mengurus dan mengawasinya agar 

terbina kesatuan dalam kepemimpinannya. Kepemimpinan ini secara 

alami adalah milik laki-laki, karena laki-laki yang memikul tanggung 
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jawab keluarga, yaitu tanggung jawab untuk menafkahinya. Maka 

merupakan hal penting jika laki-laki memiliki kekuasaan.78  

b. Hadis. 

Kelompok ini pun bersandar pada Hadis Nabi Muhammad saw., “Tidak 

akan berjaya suatu kaum kalau menyerahkan urusan kepada wanita.”  

 Hadis ini termasuk Hadis-Hadis yang berkenaan dengan suatu 

kasus tertentu. Rasulullah saw., mengatakan Hadis ini dalam masalah 

yang berkaitan dengan Putri Kisra, penguasa Persia yang menjawab 

kepala Negara. Hal itu disebabkan Raja Persia tidak memiliki anak lak-

laki akibat perang saudara yang terjadi di Negara tersebut, dan kaum 

laki-laki saling berperang. Itulah yang menyebabkab kekuasaan kerajaan 

diserahkan kepada seorang wanita. Hadis ini khusus berkenaan dengan 

bangsa Persia karena tidak ada laki-laki yang bisa diangkat menjadi raja. 

Selain itu, Hadis ini pun berkenaan dengan jawaban Allah swt., terhadap 

doa Nabi Muhammad saw., ketika Kisra itumenyobek surat beliau yang 

dikirim kepadanya. Ketika itu Nabi Muhammad saw., berdoa kepada 

Allah swt., agar Dia menghancurkan kerajaan itu sehancur-hancurnya. 

Maka Allah swt., mengabulkan doanya. Oleh karena itu, Hadis tersebut 

hanya berlaku secara khusus, tidak berlaku umum.79  

Dari dua sumber hukum al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad saw., 

yang membicarakan tentang hak-hak wanita untuk menjadi pemimpin 

tidak didapati larangan, tetapi banyak memperbolehkan apabila 

perempuan itu memiliki pengetahuan, mempunyai keberanian, dan 

memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan, atau kepemimpinan yang 

menjadi amanah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Keimpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1.  Hadis-Hadis Nabi saw., sebagai hasil penelitian. Hadis tentang 

menghormati ibu. 

َ* َرُسْوَل �اء ر�ل اىل رسول هللا صىل هللا #لیه وسلمفقال : عن ٔ�يب هررة ريض هللا عنه قال 
ابَِيتْ ؟ قَالَ  ْسِن َحصَ ُمث! َمْن ؟ : قَالَ , ُمث! �:م9كَ : ُمث! َمْن ؟ قَالَ : قَالَ , �:م9كَ : ِهللا َمْن َاَحق3 الن!اِس ِحبُ

َك قَالَ : قَالَ    .ُمث! ��بُْوك: ُمث! َمْن ؟ قَالَ : قَالَ , ُمث !�:م9كَ : ؟ قَالَ  ُمث! َمنْ : ُمث! �:م9

 Artinya:  
“Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan 

perlakuan baik dariku ?” Beliau saw., menjawab; “Ibumu” Laki-laki 

tersebut bertanya lagi; “Kemudian siapa lagi ? Beliau saw., mnjawab; 

“Kemudian Ibumu. “ Laki-laki tersebut bertanya lagi; “Setelah itu siapa ? 

Beliau saw., menjawab; Setelah itu Ibumu, Laki-laki tersebut bertanya 
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lagi; “Kemudian setelah ibuku ? Beliau saw., menjawab; “Bapakmu”. 

(HR. Bukhari).  

2. Pemaknaan apresiasi Hadis terhadap wanita bahwa Hadis riwayat Abu 

Hurairah menganjurkan seorang anak untuk menghormati kedua orang tua, 

khususnya kepada ibu, yang mendapatkan penghormatan tiga kali lipat 

dibanding dengan ayah. Karena ibu lebih besar jasanya yakni beliau 

mengandung selama sembilan bulan, melahirkan dengan susah payah, dan 

menysui selama dua tahun. 

3. Implementasi Hadis terhadap Wanita dalam ekonomi keluarga, telah 

terbukti bahwa pada masa Rasulullah saw., salah seorang istri Rasulullah 

Yakni Khadijah adalah sangat membantu Nabi dalam perjuangan agama 

dan keluarga dibidang ekonomi. Begitu juga banyak wanita sampai di era 

modern ini telah banyak menyandang satu usaha baik dibidang PNS 

maupun dibidang usaha dan bisnis dengan hasil memperbaiki 

perekonomian mereka terkhusus kesejahteraan ekonomi keluarga. 

 
Pada uraian akhir tulisan ini, peneliti menyampaikan beberapa macam 

pemikiran dan id-ide kepada: 

1. Penelitian kedepan dapat diberikan motivasi untuk lebih tertarik dan 

bersemangat dalam melakukan penelitian. 

2. Kepada para pembaca hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

kritikan atau sumbangan pikiran, demi kesempurnaan tulisn ini. 

3. Peneliti menyadari pula bahwa literatur yang berkaitan dengan penelitian 

ini masih sangat terbatas. 

4. Peneliti juga menyadari bahwa, banyaknya tugas-tugas mengajar, menguji, 

memeriksa hasil ujian, seminar, membimbing mahasiswa, membina 

pengajian bagi mahasiswa yang belum lancar membaca al-Qur’an, dan 

sebagainya. Yang banyak menyita waktu peneliti sehingga hasil penelitian 

ini kurang tervokus, yang membuat tulisan ini masih jauh dari apa yang 

kita pahami, masih perlu mendapatkan kritikan yang sipatnya membangun. 

Ini semata-mata kurangnya waktu untuk menyempurnakan penelitian ini.  
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5. Semoga hasil penelitian ini, bisa menjadi rujukan dan bahan pengalaman 

bagi pembaca. 

6. Pada akhirnya penulis juga taklupa menyampaikan permohonan maaf atas 

segala kekurangan, dan terimah kasih kepada seluruh pihak yang terkait 

dengan tulisan ini, semoga Allah senantiasa meredhai kita semua. Amin. 
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