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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan uraian dalam bab pertama sampai keempat, maka dapat 

diambil kesimpulan:  

1. Konsep pendidikan gender secara umum sebagai berikut: telah 

terjadi banyak ketimpangan gender di masyarakat yang diasumsikan 

muncul karena terdapat bias gender dalam pendidikan. Diantara aspek 

yang menunjukkan adanya bias gender dalam pendidikan dapat dilihat 

pada perumusan kurikulum dan juga rendahnya kualitas pendidikan. 

Implementasi kurikulum pendidikan sendiri terdapat dalam buku ajar yang 

digunakan di sekolah-sekolah. Realitas yang ada, dalam kurikulum 

pendidikan (agama ataupun umum) masih terdapat banyak hal yang 

menonjolkan laki-laki berada pada sektor publik sementara perempuan 

berada pada sektor domestik. Namun saat ini dalam area pendidikan 

terdapat respon progresif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemdikbud) terhadap PUG (pengarusutamaaan gender) yang tampak 

dalam enam Renstra Kemdikbud Tahun 2015–2019 yang secara eksplisit 

memuat kesetaraan gender. 

2. Konsep pendidikan gender dalam Q.S. an-Nisâ‘ ayat 34 dalam 

Tafsir al-Misbâh sebagai berikut: menurut M. Quraish Shihab bahwa kata 

―laki-laki‖ dalam surat an-Nisa 34‖ mengandung arti ―suami‖. Suami 

sebagai pemimpin mengandung arti bahwa dalam rumah tangga yang 

berhak menjadi pemimpin adalah suami, dan perempuan tidak boleh 

menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Sedangkan di luar rumah tangga, 

perempuan boleh saja menjadi pemimpin bagi laki-laki.   

3. Konsep pendidikan gender dalam Q.S. an-Nisâ‘ ayat 34 dalam 

Tafsir al-Azhar sebagai berikut: menurut Hamka, laki-laki adalah 

pemimpin dalam rumah tangga juga pemimpin di luar rumah tangga. 
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Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dalam rumah tangga, akan 

tetapi di luar rumah tangga, jika ada seorang perempuan yang memiliki 

kelebihan dan kemampuan di atas laki-laki maka boleh saja menjadi 

pemimpin. Akan tetapi yang demikian itu sangat jarang terjadi, dan yang 

jarang terjadi dianggap tidak terjadi. Jadi pada prinsipnya, di luar rumah 

tangga, perempuan boleh menjadi pemimpin jika perempuan tersebut 

memiliki kemampuan lebih dan potensi sebagai pemimpin, maka tidak ada 

larangan perempuan menjadi pemimpin. 

4. Persamaan dan perbedaan konsep pendidikan gender dalam Q.S. 

an-Nisâ‘ ayat 34 dalam Tafsir al-Misbâh dan Tafsir al-Azhar sebagai 

berikut: Persamaan: Quraish Shihab dan Hamka membolehkan perempuan 

menjadi pemimpin di luar rumah tangga. Sedangkan kalau dalam rumah 

tangga, maka laki-lakilah yang berhak menjadi pemimpin. Perbedaan: bagi 

Quraish Shihab, pada dasarnya kata ―laki-laki sebagai pemimpin‖ dalam 

surat an-Nisa ayat 34 hanya menunjukkan bahwa suami sebagai pemimpin 

dalam rumah tangga. Sedangkan di luar rumah tangga, perempuan dan 

laki-laki memiliki hak yang sama menjadi pemimpin. Bagi Hamka, kata 

―laki-laki sebagai pemimpin‖ dalam surat an-Nisa ayat 34 menunjukkan 

bahwa pada dasarnya, laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, 

juga di luar rumah tangga. Akan tetapi di luar rumah tangga, perempuan 

dan laki-laki memiliki hak yang sama menjadi pemimpin. 

Ibnu Katsîr dalam menafsirkan surat an-Nisa‘ ayat 34 menyatakan 

bahwa ayat tersebut menunjuk pada posisi kaum pria sebagai pemimpin, 

baik dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga dan dalam ayat itu 

juga menunjuk bahwa dalam rumah tangga, posisi laki-laki di atas kaum 

wanita. Pernyataan senada dikemukakan pula Ahmad Mustafâ Al-Marâgî 

bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan wanita, oleh karena itu, 

perempuan tidak layak menjadi pemimpin.  

5. Konteksualisasinya konsep pendidikan gender dalam Al-Qur'an 

surat an-Nisa‘ ayat 34 di era modern sebagai berikut: upaya dan pemikiran 

Quraish Shihab dan Hamka tentang kerangka dasar pendidikan Islam 
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masih cukup relevan untuk ditelaah dan menjadi acuan, terutama sebagai 

kontribusi dalam menata sistem pendidikan nasional di era modern. 

Pendekatan konsep pendidikan gender dalam Al-Qur'an surat an-Nisa‘ ayat 

34 yang dilakukan Quraish Shihab dan Hamka merupakan pendekatan 

yang hampir komprehensif yang diperlukan masyarakat pada era modern. 

Efektifitas pemikirannya tentang konsep pendidikan gender ditujukan 

sebagai upaya untuk mendobrak adanya paham bahwa pria makhluk 

superior dan wanita inferior. Bagi Quraish Shihab dan Hamka bahwa pria 

dan wanita mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan 

yang layak dengan kurikulum, materi, metode dan media belajar yang 

sama antara peserta didik pria dengan peserta didik wanita. Bagi Quraish 

Shihab dan Hamka, jika ada peserta didik (wanita) berprestasi maka layak 

mendapat apresiasi, dan wanita yang memiliki kemampuan dan potensi 

untuk memimpin, maka layak menjadi pemimpin, baik dalam pendidikan 

maupun dalam jabatan-jabatan publik lainnya. 

B. Saran 

Meskipun konsep pendidikan gender dalam Q.S. an-Nisâ‘ ayat 34 

dalam Tafsir al-Misbâh dan Tafsir al-Azhar masih kurang memuaskan atau 

mungkin masih dianggap kurang memadai, namun setidaknya dapat dijadikan 

masukan bagi masyarakat terutama orang tua dan para pendidik. Konsep 

kedua tokoh ini dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya dalam 

mewujudkan kesetaraan pria dan wanita dam pendidikan.   

C. Penutup 

Seiring dengan karunia dan limpahan rahmat yang diberikan kepada 

segenap makhluk manusia, maka tiada puji dan puja yang patut 

dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah SWT. Dengan hidayahnya 

pula tulisan sederhana ini dapat diangkat dalam tesis yang merupakan usaha 

maksimal dalam mengintegrasikan antara ilmu, visi dan penelitian penulis.  

Meskipun tulisan ini telah diupayakan secermat mungkin namun 

mungkin saja ada kekurangan dan kekeliruan yang tidak disengaja. Menyadari 

akan hal itu, bukan suatu kepura-puraan bila penulis mengharap kritik dan 
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saran menuju kesempurnaan tulisan ini. Harapan yang tidak terlampau jauh 

adalah manakala tulisan ini memiliki nilai manfaat dan nilai tambah dalam 

memperluas nuansa berpikir para pembaca budiman. Semoga Allah SWT 

meridhai-Nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


