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 Materi Pengajian: Pendidikan Bagi Wanita Islam (Muslimah)
Berdoa dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Sholat dan Salam semoga tetap tercurah
kpda Nabi Muhammad Saw, keluarga, shohabat, dan pengikutnya sampai yaumil akhir. Amin
ya Robbal 'Alamin.
Pendidikan bagi wanita Islam (Muslimah). Alhamdulillah kit ditaqdirkan sbg wanita
menjadi dambaan suami dan anak2 kita. Pendidikan bagi seorang muslimah penting. Wanita
bekerja sesuai dengan kondisi kita masing2. Ketika ada suatu peristiwa dimana suami
meninggalkannya karena sesuatu yang lain (bercerai), terjadi kekecewaan dan menyampaikan
uneg2nya...berandai-andai. Seiring dengan berjala nya kita tidak cukup sebagai pendidik dan
mengurus suami. Dilema pasca nikah dan punya anak yang harus memilih, antara pekerjaan
atau keluarga. Banyak yang memilih kedua-duanya. Islam menjawab permasalahan untuk
wanita sholihah. Tolabul 'ilmu faridhotun minal muslimin wa muslimat. Wajib menuntut ilmu
sebagai bekal masa depan mereka. Kewajiban ibu mendidik anak2 menjadi anak2 yang cerdas
dan sholih/dan sholihah. Wanita komponen keluarga dan dalam masyarakat untuk menentukan
peranannya dalam membentuk generasi dan peradaban melalui sebuah proses pendidikan yang
berkesinambungan, disertai upaya dan doa.
 Pentingnya Pendidikan bagi Muslimah:
1. Pendidikan meningkatkan ilmu dan wawasan bagi muslimah. QS Mujadalah Ayat 11.
Peluang untuk mendapatkan pengetahuan yang luas.
Allah SWT berfirman:
سحِ اّٰلله ُ لَـكُ ْم ۚ َواِ ذَا قِ ْي َل ا ْنش ُُز ْوا فَا ْنش ُُز ْوا يَ ْرفَ ِع ه
اّٰللُ الَّ ِذيْنَ ٰا َمنُ ْوا
َّ َٰٰۤيا َ يُّ َها الَّ ِذيْنَ ٰا َمنُ ٰۤ ْوا اِذَا ِقيْلَ لَـكُ ْم تَف
َ س ُح ْوا يَ ْف
َ س ُح ْوا فِى ْال َمجٰ ل ِِس َفا ْف
ِم ْنكُ ْم ۚ َوا لَّ ِذيْنَ ا ُ ْوتُوا ْالع ِْل َم دَ َرجٰ ت ۚ َوا هّٰللُ بِ َما ت َ ْع َملُ ْونَ َخبِيْر

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, Berilah kelapangan di
dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan
untukmu. Dan apabila dikatakan, Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan
mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi
ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."
(QS. Al-Mujadilah 58: Ayat 11)
2. Dengan pendidikan wanita dapat mendukung suami untuk berbuat kebaikan. Tidak
menghalangi dalam berbuat kebaikan.
At Taubah ayat 71
Allah SWT berfirman:

َّ َص ٰلوة َ َويُؤْ ت ُ ْون
َالز ٰكوة
ُ َوا ْل ُمؤْ مِ نُ ْونَ َوا ْل ُمؤْ ِم ٰنتُ بَ ْع
َّ ع ِن ْال ُم ْنك َِر َويُ ِق ْي ُم ْونَ ال
َ َض ُه ْم ا َ ْو ِليَا ٓ ُء بَ ْعض ۚ يَأ ْ ُم ُر ْونَ ِبا ْل َم ْع ُر ْوفِ َويَ ْن َه ْون
ٓ ٰ ُ سولَه ۚ ا
ع ِزيْز َح ِكيْم
ْ ُ اّٰلل َو َر
َ َ س َي ْر َح ُم ُه ُم اّٰلله ُ ۚ ا َِّن اّٰلله
َ َولئِك
َ َويُطِ ْيعُ ْونَ ه
"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi
penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah
dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan
Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana."
(QS. At-Taubah 9: Ayat 71)
Antara laki2 dan perempuan ditakdirkan untuk bekerjasama, saling mengingatkan
sehingga tentram dalam kehidupan keluarga. Muslimah yang terdidik dapat menempatkan
dirinya pada posisinya dan memahaminya sebagai mitra, seorang istri sholihah senantiasa
taat pada suami, menjaga kehormatan, menyenangkan bila dipandang suami. Mendukung
dan memotivasi suami.



Kriteria wanita sholihah
Wanita2yang sholeh adalah yang taat kepada suami Annisa ayat 34.
Allah SWT berfirman:
ض َل ه
ص ِلحٰ تُ ٰقنِ ٰتت حٰ ف ِٰظت
َّ َسآءِ بِ َما ف
ع ٰلى بَ ْعض َّوبِ َم ٰۤا ا َ ْنفَقُ ْوا م ِْن ا َ ْم َوا ِل ِه ْم ۚ فَا ل ه
َ اّٰللُ بَ ْع
َ ض ُه ْم
َ ِعلَى الن
َ ا َ ِلر َجا ُل قَ َّوا ُم ْو َن
َ َ ضا ِجعِ َوا ض ِْرب ُْوه َُّن ۚ فَ ِا ْن ا
ط ْعنَكُ ْم فَ ََل
ِ ل ِْلغَ ْي
َ ب ِب َما َح ِفظَ اّٰلله ُ ۚ َوا لهت ِْي تَخَا فُ ْونَ نُش ُْوزَ هُ َّن فَ ِعظُ ْوهُ َّن َوا ْه ُج ُر ْوه َُّن فِى ْال َم
ع ِليًّا َك ِبي ًْرا
َ َاّٰلل كَا ن
َ س ِبي ًَْل ۚ ا َِّن ه
َ علَ ْي ِه َّن
َ ت َ ْبغُ ْوا
"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan
sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka
(laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang
saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak
ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu
khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah
mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika
mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.
Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."
(QS. An-Nisa' 4: Ayat 34)

Surat At Tahrim ayat 5
Allah SWT berfirman:
َ عسٰ ى َرب ُّٰۤه ا ِْن
طلَّقَكُ َّن ا َ ْن يُّ ْب ِدلَ ٰۤه ا َ ْز َوا ًجا َخي ًْرا ِم ْنكُ َّن ُم ْس ِلمٰ ت ُّم ْؤمِ ٰنت ٰقنِ ٰتت ٰتٓئِ ٰبت عٰ بِ ٰدت سٰ ٓئِحٰ ت ثَيِ ٰبت َّوا َ ْبكَا ًرا
َ
"Jika dia (Nabi) menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya
dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh, yang
beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang
perawan."
(QS. At-Tahrim 66: Ayat 5)

Rasul Saw ditanya: siapa wanita yang paling baik? Wanita yang baik adalah yang paling
menyenangkan ketika dilihat suami, yang taat kepada suami, dan tidak menyelisihi
suaminya. HR AN Nasai.
3. Dapat sukses mendidik putra dan putrinya. Ibu-ibu yang cerdas akan melahirkan anak2
yang cerdas. Mendidik wanita adalah mendidik generasi. Anak adalah investasi bagi
orang tuanya ketika anak menjadi anak sholeh/sholehah. Ibu adalah sekolah yang
pertama dan utama bagi anak2nya. Ibh adalah gudang ilmu, pusat peradaban.
4. Dengan pendudikab wanita muslimah akan eksis di tengah masyarakat, mampu
menjadi agen peubahab bagi anak2nys tanpa mengorbankan prinsip2 kebenaran yang
kita yakini yaitu Islam. Dengan pendidikan yang tinggi dapat memberikan kpntribusi
yang lebih sehingga hidupnya penuh dengan hikmah.

 Simpulan:
Lanjutkan untuk menuntut ilmu karena dapat memperbaiki ibadah dan akidah serta
mandiri. Kita teladani shahabat Rasul Saw sehingga lahir Aisyiyah-aisyah yang
berpendidikan, yang cerdas dan sholihah sebagai generasi-generasi yang akan datang.

