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MOTTO 

 

“Dennya amrih wekasing urip, dadya napsu ingobat kabanjur kalantur, eca dhahar 

lawan nendra, saking tyas awon poerang lan napsu neki” 

(Sunan Kalijaga) 
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ABSTRAK 

Perempuan Salafi pada umumnya selalu menarik diri (eksklusive) dari 

kehidupan sosialnya, sikap eksklusif ini bisa dilihat dari cara komunikasi diantara 

mereka yang menggunakan bahasa Arab seperti sebutan Ami, Umi, Abi, Antum, 

ikhwan, akhwat dll. Tumbuhnya sikap eksklusif ini dikarenakan doktrin dari 

manhaj Salafi bahwa perempuan merupakan sumber  fitnah, mereka harus 

menjaga diri dengan mengenakan abaya dan niqob yang lebar, tebal dan berwarna 

gelap. Selain itu mereka tidak diperkenankan untuk bersolek dan mengenakan 

aksessories pada pakaian yang dikenakannya. Doktrin ini juga yang menyebabkan 

banyak perempuan Salafi mengalami domestifikasi, mereka hanya menjalankan 

perannya pada aktivitas domestik seperti; memasak, hamil, melahirkan, mengurus 

anak, melayani suami, dan mengikuti perintah suami. Fenomena lain muncul pada 

perempuan Salafi di Kepakisan, dimana mereka bekerja di ladang, berdagang, 

mengikuti posyandu, mengikuti kegiatan PKK,  dan kegiatan sosial 

kemasyarakatan. 

Melalui penelitian ini, peneliti berusaha mengeksplorasi secara mendalam 

fenomena pembagian peran dan pemberdayaan dalam rumah tangga Salafi, dilihat 

dari bentuk peran, keterlibatan aktivitas ekonomi, dan motivasi menjalankan 

kegiatan ekonomi. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  (qualitative research) 

dengan pendekatan fenomenologis (phenomenologis). Fenomenologi merupakan 

pendekatan yang menekankan subjektivitas dan pengungkapan inti pengalaman 

subjek baik yang disadari ataupun tidak (conscious exsperience). Penggalian 

datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sepuluh informan perempuan 

Salafi ada empat peran yang dijalankan diantaranya: sebagai manager (istri/ibu), 

pendidik (murobbi), pencari nafkah dan donatur. Secara umum perempuan salafi 

sangat berdaya dalam bidang ekonomi, wujud keberdayaan  dan kesejahteraannya 

dilihat dari aktivitas mereka dalam bidang pertanian, perdagangan, jasa dan buruh 

tani.Bentuk pembagian peran dan keterlibatan tersebut merupakan satu bentuk 

upaya negosiasi normative keluarga Salafi terhadap budaya paternalistik yang 

mengakar pada tradisi lokal. 

 

Kata kunci : Perempuan Salafi, Pembagian Peran, Aktivitas Ekonomi dan 

Kesejahteraan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Islam pada masa Orde Baru mengalami keterbatasan, salah satu 

gerakan Islam yang mendapat batasan ruang gerak adalah Salafi.Gerakan 

Salafi di Indonesia berkembang pesat pada pertengahan tahun 1980-an. 

Gerakan ini mendapat perhatian lebih pada masa kepemimpinan Soeharto 

(Rezim Orde Baru) yang berkuasa selama 32 Tahun, yakni sejak Tahun 1966 

sampai dengan 1998 selama enam kali masa jabatan.1Gerakan Salafi menjadi 

salah satu gerakan yang dianggap membahayakan kepemimpinannya, 

sehingga iamengeluarkan beberapa kebijakan guna mengamankan jalannya 

pemerintahan. Wujud dari kebijakan tersebut adalah dengan mempersempit 

gerakan Islam yang dianggap membahayakan.2 

 Gerakan Salafi mengalami puncak pertumbuhannya setelah rezim 

pemerintahan Soeharto runtuh pada tahun 1998.3 Pertumbuhannya didukung 

oleh dakwah di media seperti internet, radio, televise, buku dan 

majalah.4Kaum Salafi menjadi kelompok pertama yang menyerukan kembali 

pada kemurnian Islam dan kembali pada Al Qur’an dan As Sunah. 

                                                           
1Handayani and Novianto, Kuasa Wanita Jawa. Yogyakarta: LKis, hlm. 4. 
2Mahanani, “Mediatisasi Pada Aktivitas Dakwah Perempuan Salafi,” 160.http://e-

journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/mediatisasi-pada-aktivitas-dakwah-
perempuan-salafi diunduh pada 10 November 2017 

3Rahmat, D. M.Islam Indonesia Islam Paripurna; Pergulatan Islam Pribumi dan Islam 
Transnasional.(Jakarta: Yayasan Omah Aksoro, 2017), 25 
4Sunarwoto, “Salafi Dakwah Radio: A Contest for Religious Authority” 

203.http://www.academia.edu/30037285/Salafi_Dakwah_Radio_A_Contest_for_Religious_Auth
ority diunduh pada 31 januari 2018 

http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/mediatisasi-pada-aktivitas-dakwah-perempuan-salafi
http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/mediatisasi-pada-aktivitas-dakwah-perempuan-salafi
http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/mediatisasi-pada-aktivitas-dakwah-perempuan-salafi
http://www.academia.edu/30037285/Salafi_Dakwah_Radio_A_Contest_for_Religious_Authority
http://www.academia.edu/30037285/Salafi_Dakwah_Radio_A_Contest_for_Religious_Authority


2 
 

2 
 

Diwujudkan dengan agenda memberantas budaya lokal (‘urf dan ‘adah), 

kemudian diwujudkan dalam ritual umat Islam maupun tradisi  spiritualisme 

kaum tasawuf.5 

 Kehadiran komunitas Salafi semakin terasa karena kebanyakan dari 

mereka cenderung menarik diri dari lingkungan sosial dan membedakan diri 

dari semua yang berlangsung di masyarakat sekitarnya.Mereka membuat 

komunitas kecil sendiri dan terjalin secara ketat, menunjukkan keinginannya 

melakukan pemurnian Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad 

terdahulu yang dipraktikkan oleh salaf al-shalih (para pendahulu yang saleh) 

dan mereka mengasingkan diri dari kegiatan politis.Hal yang selalu 

diperbincangkan oleh mereka adalah pemurnian (tasfiyah) Islam dengan 

mengenakan pakaian untuk laki-laki dan perempuan secara benar.Kemudian 

melakukan pendidikan (tarbiyah) kepada generasi mereka sebelum 

menerapkan syariah dalam kehidupan secara menyeluruh. Komitmen tinggi 

mereka untuk mewujudkan visi misinya terealisasi dalam kehidupan 

kesehariannya dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bagian dari 

dakwah mereka melalui penyebutan abi, umi, ama, jiddah, antum, akhi,dan  

ukhti6dan adanya keikutsertaan dalam kegiatan halaqah dan daurah.7 

                                                           
5 Rahmat, 142 
6Noorhaidi Hasan, Laskar jihad, Islam, militansi dan pencarian identitas di Indonesia 

pasca-orde baru (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008), 22. 
7Halaqah secara harfiyah nerarti “lingkaran”, adalah forum untuk mempelajari ilmu-ilmu 
keislaman, dimana seorang ustaz, guru atau pengajar, memberikan pelajaran-pelajaran 
berdasarkan buku-buku tertentu dan para pesertanya duduk melingkar untuk 
mendengarkan dan menyimak pelajaran-pelajarannya. Daurah  secara harfiah memiliki 
makna “giliran”, suatu bentuk workshopyang diadakan dalam waktu tertentu, dari satu 
minggu hingga satu bulan, selama itu peserta kumpul dan tinggal di satu tempat untuk 
mengikuti program yang di rancang.  
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 Pertumbuhan gerakan Salafi memberikan tanda kecenderungan baru 

dalam komunitas Islam di Indonesia. Tanda-tandanya bisa dilihat secara fisik 

yang paling mencolok; kemunculan para pemuda dengan mengenakan 

jalabiyyah (jubbah panjang), imamah (sorban), isbal (pantalon yang 

panjangnya hanya sampai mata kaki), dan lihyah (jenggot panjang) 

sedangkan kalangan perempuannya yang mengenakan niqob (pakaian gelap 

dan panjang yang menutupi seluruh tubuh dan muka) di ruang publik 

berbagai kota di Indonesia, seperti di kota Yogyakarta, Semarang, Solo, 

Bandung, Jakarta dan Makassar.8 

 Pertumbuhan gerakan Salafi juga terjadi di berbagai kampus di 

Indonesia, diawaliolehgerakan Tarbiyah yang menjadi basis Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS), salah satu partai Islam yang diakui di Indonesia, gerakan ini 

tersemai di berbagai kegiatan yang diselenggarakan di masjid Salman ITB. 

Bentuk kegiatannya adalah Latihan Mujahid Dakwah (LMD) diikuti oleh 

berbagai mahasiswa baik dalam kota maupun luar kota, diantaranya dari 

Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI) 

Jakarta, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).  

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) muncul di berbagai kampus di Indonesia 

pasca mengikuti LMD.Mereka mengembangkan kegiatan seminar, 

liqo(pertemuan mentoring/bimbingan), mabit(menginap untuk mengikuti 

bimbingan), rihlah(refreshing spiritual untuk menyegarkan jiwa dan raga), 

dan bedah buku atas gagasan Ikhwanul Muslimin (IM) agar gagasannya 

                                                           
8Hasan, Laskar Jihad, 31. 
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tersosialisasi secara luas.Anggota yang berlatar belakang alumni Timur 

Tengah menjadi murobbi (pendidik).9 

 Menurut Mahanani (2016) menyebutkan kegiatan perempuan Salafi 

terbatas pada ruang domestik, mereka memiliki peran sebagai seorang istri 

yang wajib patuh dan tunduk menjalankan perintah suami. Menjadi pendidik 

bagi anak-anaknya dan menyelesaikan pekerjaan domestik seperti 

menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya, mengurus 

rumah.Rumah adalah tempat terbaik baginya dan harus diterima dengan 

semestinya. Mereka menjalaninya sebagai bentuk kepatuhan, ketaatan, dan 

kesalehan yang seakan alamiah dan wajar, bahwa yang terbaik dan 

seharusnya memang sudah begitu. Semua yang dilakukan di dalam rumah 

tidak ada yang sia-sia dan apabila dilakukan dengan ikhlas akan mendapatkan 

pahala yang besar di sisi Alloh. Bekerja di luar rumah bisa dilakukan setelah 

mendapat izin dan dukungan dari suami.10 

 Menurut Jannah (2014) perempuan Salafi secara umum menjunjung 

tinggi empat aturan dalam kehidupan kesehariannya.11  Ini menjadi ciri khas 

komunitas mereka untuk kita bisa melaihat secara langsung. Diantaranya; 

pertama menjunjung tinggi aqidah tauhid secara bersama sebagai alat untuk 

memeprkuat pemahaman theologis ke-Esa-an Allah menurut pandangan 

mereka. Penerapan syari’at menurut mereka harus diterapkan dalam berbagai 

                                                           
9Rahmat, 13 
10Mahanani. (2016) “Praktik Kekerasan Simbolik Dalam Pemaknaan Perempuan Bekerja 

Menurut Manhaj Salafi”, 192http://e- 
journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/970/811 diunduh pada 21 januari 2018 

11 Anna Shofaul Jannah, Konstruksi Identitas Kolektif Gerakan Perempuan Salafi. E-
journal.uin-suka.ac.id. diunduh pada 14 desember 2017  
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aspek kehidupan, dan ini menjadi manifestasi peng-Esa-an Allah. Pada 

praktiknya mereka justru menggunakan pemikiran Abdul Wahhab, dan 

mereka tidak suka jika disebut mengikuti Wahabi. Kedua mempelajari bahasa 

Arab bagi umat Islam hukumnya wajib. Karena menurut mereka Bahasa Arab 

adalah bahasa mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang 

digunakan dalam Al Quran dan hadits juga digunakan pada waktu shalat. 

Sebagai identitasnya, mereka memanggil perempuan dengan akhwat dan laki-

laki dengan ikhwan. Ketiga memakai pakaian yang menjulur ke seluruh 

tubuh, longgar dan berwarna gelap. Mengenakan kain tersebut bagian dari 

menjalankan syariat Islam dan representasi dari ketaatan dalam beragama. 

Keempat sikap eksklusif perempuan Salafi cenderung dikarenakan 

pemahaman terhadap mahram atau orang yang haram untuk dinikahi karena 

alasan adanya hubungan nasab, susuan, atau perkawinan. Hal ini berimbas 

kepada aktivitas sosial perempuan Salafi dalam bersosialisasi dengan 

masyarakat yang cenderung menarik diri.12 

 Adanya pembatasan sikap kemudian mengecilkan suara di saat ada 

laki-laki, tidak mendayu-dayu ketika berbicara di tempat umum atau ruang 

publik hal ini menjadikan perempuan Salafi cenderung menjaga jarak dari 

lingkungan sosialnya.Sehingga interaksi perempuan Salafi dengan 

masyarakat di lingkungannya agak terbatas.Inilah yang menjadkan alasan 

                                                           
12Hasan, Laskar Jihad, 13. 
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kenapa perempuan Salafi menjadi eksklufis atau menarik diri dari pergaulan 

di masyarakat tempat tinggalnya.13 

 Menurut Khotimah, selama satu dekade terakhir, data partisipasi 

perempuan di pasar tenaga kerja mengalami peningkatan yang cukup nyata, 

meskipun prosentasenya kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Perubahan 

ini menunjukkan adanya peningkatan peran perempuan yang sangat berarti 

dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Namun, struktur angkatan kerja 

perempuan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dengan demikian, 

sebagian besar perempuan masih berkiprah di sektor informal atau pekerjaan 

yang tidak memerlukan kualitas pengetahuan dan keterampilan canggih. 

Dalam perspektif gender, proporsi tenaga kerja perempuan dan laki-laki di 

sektor informal adalah 40% perempuan, dan 60% laki-laki. Proporsi tenaga 

kerja perempuan di sektor informal ini mencakup 70% dari keseluruhan 

tenaga kerja perempuan.14 

Secara umum dari hasil penelitian di atas, perempuan Salafi cenderung 

eksklusif, mereka akan membuat batasan bagi dirinya dalam melakukan 

aktivitas di luar rumah jika tanpa ada mahrom yang mendampinginya, 

implikasinya mereka juga membatasi diri untuk bekerja di wilayah publik.Hal 

lain yang nampak eksklusive adalah adopsi bahasa dan kultur arab, konsistensi 

manifestasi pakaian dan cara komunikasi dalam komunitas maupun di luar 

komunitas salafi terlihat dalam kehidupan mereka. 

                                                           
13Jannah, Konstruksi Identitas Kolektif Gerakan Perempuan Salafi. E-journal.uin-
suka.ac.id. diunduh pada 14 desember 2017  
14Khotimah, “Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan dalam Sektor 

Pekerjaan.”http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/226. Diunduh 
pada tanggal 9 Februari 2018 

http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/226
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Adanya sikap subordinasi, dimana perempuan harus menurut dengan 

perintah suaminya dan harus menjaga diri dari laki-laki bukan mahrom. 

Mereka fokus pada kerja-kerja wilayah domestik (Mahanani, 2016),  dimana 

suami tidak memberikan akses untuk mereka melakukan kerja di luar rumah 

(marginalisasi), tidak adanya kesempatan bagi mereka untuk mengakses 

kesejahteraan secara ekonomi (Khotimah, 2014). Kerja luar rumah bagi 

mereka akan memunculkan fitnah dari kehadiran perempuan Salafi dalam 

dunia kerja publik. Inilah yang kemudian membuat banyak perempuan Salafi 

melakukan penarikan diri dari aktivitas ruang sosial (Jannah, 2014). Pekerjaan 

rumah tangga, mengurus anak dan melayani suami menjadi satu bentuk beban 

ganda (double bourden) mereka mempunyai beban kerja berlebihan. Baik 

waktu kerja rumah tangga yang tidak kunjung usai, tidak ada kesempatan 

baginya untuk mengembangkan diri dan melakukan hal-hal di luar 

rutinitasnya.  

Kepakisan menjadi desa dengan keberadaan Salafinya sangat kuat, 

Salafi masuk di sana pada masa kepemimpinan Pak Poyo melalui Ustadz 

Adib. Kekuasaan yang dipegang pak Poyo memberikan keleluasaan bagi 

dakwah Salafi untuk mentransformasikan budaya Islam kejawen kepada 

kemurnian Islam.Salafi Kepakisan juga pernah mengirimkan pemudanya 

untuk ikut berjihad ke Maluku, pak Poyo juga berhasil mendirikan Badan 

Amil Zakat (BAZ) dan yayasan Yatim Piatu Baitul Makmur. Yayasan ini 

mengelola dana BAZ yang didapatkan dari kegiatan selapanan dan zakat mal, 

kegiatan ini dikelola oleh perempuan Salafi (Krismono, 2016). Hal yang 
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menarik  dengan perempuan Salafi di Kepakisan adalah mereka berdaya 

secara intelektual, finansial dan memiliki aksessibilitas untuk turut 

berpartisipasi dalam memberikan kontribusi bagi keluarga, yayasan, dan 

desanya. Peneliti melihat beberapa aktivitas pertanian, perdagangan, kegiatan 

sosial masyarakat (kenduren, takziyah, menengok lahiran, dan lainnya) 

dilakukan olehkomunitas dari keluarga Salafi. Dalam bidang pertanian, 

peneliti melihat aktivitas pertanian mulai dari menanam, merawat dan 

memanen hasil pertanian diikuti juga oleh mereka. Pakaian yang menjadi 

identitas Salafi selalu dikenakannya dalam melakukan aktivitasnya di ladang. 

Begitu juga dengan perdagangan, perempuan Salafi melakukannya meski 

mereka masih harus memenuhi kewajiban lain dalam rumah tangganya.  

Perempuan Salafi Kepakisan juga terlibat dalam kegiatan 

Musrenbangdes, Posyandu, PKK, dan pertemuan Selapanan15yang berjalan di 

15 Rukun Tetangga (RT). Kegiatan selapanan menjadi media bagi perempuan 

Salafi untuk melakukan penggalangan dana rutin yang akan dimasukkan ke 

dalam Yayasan Baitul Makmur dan yayasan Ibnul Mubarok milik Salafi. Dana 

ini akan diperuntukkan bagi anak-anak yatim piatu, lansia, ibu melahirkan dan 

anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya dan 

mencukupi kebutuhan hariannya. 

Penelitian ini melanjutkan penelitian Krismono, hasil penelitiannya 

menunjukkan eksistensi dan keberhasilan dakwah Salafi yang berdekatan 

                                                           
15Selapanan merupakan pertemuan bagi para ummahat yang dilakukan selama 35 hari 

sekali secara bergilir sebagai media untuk melakukan penggalangan dana dari para donatur tetap 
(semua penduduk) Kepakisan yang akan dikumpulkan ke Yayasan Baitul Makmur dan 
didistribusikan bagi anak yatim piatu, lansia, ibu melahirkan dan ke Yayasan Ibnul Mubarok 
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dengan kekuasaan dan perekonomiannamu iabelum menyebutkan secara 

spesifik bentuk-bentuk keberdayaan perempuan Salafi dalam memberikan 

support dakwah Salafi, bentuk-bentuk support dan motivasi mereka. Pada 

wilayah ini peneliti berusaha menggali fenomena pemberdayaan perempuan 

Salafi yang terlibat dalam aktivitas dakwah Salafi dan supportdana dakwah 

melalui aktivitas ekonomi.  

 

B. Rumusan Masalah 

   Penelitian ini berusaha untuk mengetahui apa saja peran 

perempuan Salafi di Kepakisan? apa dan bagaimana bentuk keterlibatan 

peran perempuan Salafi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian  

  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran perempuan 

Salafiyang muncul dalam kehidupan rumah tangga Salafi dan apa dan 

bagaimanabentuk keterlibatanperempuan Salafi dalam meningkatkan 

kesejahteraan keluarga.   

  Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara teoritis menambah 

khasanah eksistensi Salafi di Kepakisan, peran yang dijalankan dalam 

kehidupannya dan bentuk keterlibatan perempuan Salafi dalam meningkatkan 

kesejahteraan keluarganya.Penelitian ini memberikan kontribusi dalam 

melihat dan memahamiaktivitas perempuan Salafi yang berdaya 

secaraintelektual, sosial dan ekonomi dan konsepsi perempuan Salafi dalam 

melakukan upaya negosiasi terhadap budaya (tradisi lokal). 
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D. Kajian Pustaka 

 Studi mengenai Salafi, keluarga, dan kehidupannya telah dilakukan 

oleh beberapa sarjana. Ada beberapa penelitian yang terkait dengan tema 

yang diteliti disini. Dimulai dari perkembangan Salafi di Indonesia (Hasan, 

2008, Wahib, 2014), gerakan Salafi (Rahmat, 2017), Ideology Salafi (Nashir, 

2013), sampai pada sejarah berkembangnya Salafi di desa Kepakisan, 

Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah 

(Krismono, 2016).Namun penelitian mengenai partisipasi dan keberdayaan 

perempuan Salafi di wilayah pubik masih belum diteliti, peneliti akan 

membahas peran-peran perempuan Salafi, bentuk keberdayaannya, partisipasi 

dalam bidang ekonomi dan wujud kesetaraan gender yang tercermin dari 

peran, aktivitas dan partisipasinya.  

 Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2008, 23). Dalam 

penelitian ini, ia menuliskan asal usul Laskar Jihad, aksi-aski yang 

dilakukannya, anatomi gerakan islam radikal dan proses kemunculannya 

dalam arena perpolitikan Indonesia. Dalam melakukan penelitiannya, ia 

melihat peristiwa saat ini dan juga konteks sejarah pertumbuhannya. 

Penelusuran sejarah akan memberikan wacana bagaimana Islam politik 

berkembang, menjalankan strateginya dan menegosiasikan kekuasaan. 

Perkembangan dan persemaian lascar jihad juga ditentukan konstelasi-

konstelasi global16. 

                                                           
16Hasan, Laskar jihad, Islam, militansi dan pencarian identitas di Indonesia pasca-orde 

baru, 15. 
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 Penelitian Hasan belum membahas bagaimana peran perempuan 

Salafi dalam memberikan kontribusi bagi keberlangsungan dakwah para 

suami dan bagaimana bentuk kontribusi yang diberikan oleh istri dalam 

mendukung jihad. Korelasi dengan penelitian ini, memberikan gambaran 

sejarah radikalisme yang terjadi di Indonesia, kemudian pengelompokan 

gerakan radikal, sampai pada aspek-aspek yang melekat pada gerakan Salafi 

yang massif dan berkuasa di Kepakisan.  

 Tulisan Wahib17 ini menjelaskan tentang perkembangan proses 

puritanisasi diantara kaum Salafi di Indonesia. Memberikan argumen bahwa 

anggota gerakan Salafi sebenarnya mengalami puritanisasi dan arabisasi. 

Mereka beranggapan bahwa menjadi orang baik dan saleh berarti menjadi 

seperti orang Arab dan muslim yang puritan dengan jalan memurnikan 

doktrin agama dari penyimpangan-penyimpangan. Cara yang diambil adalah 

dengan kembali kepada Al Qur’an dan As Sunnah. Misalnya bagi laki-laki 

salaf adalah mereka yang menumbuhkan jenggot, menggunakan surban dan 

memakai celana yang panjangnya di atas mata kaki. Sedangkan bagi 

perempuan harus menggunakan jilbab dan niqob. Selain itu penelitian ini 

juga menemukan populernya penggunaan nama panggilan yang berasal dari 

bahasa Arab, seperti abi, umi, ami dan ama diantara mereka sendiri. Ada juga 

kecenderungan pergantian nama Jawa menjadi nama Arab. Kesalehan mereka 

sebenarnya ditujukan untuk merespon tradisionalitas dan modernitas, akan 

                                                           
17Ahmad Bunyan Wahib, “Being Pious Among Indonesian Salafists,” Al-Jami’ah: Journal 

of Islamic Studies 55, no. 1 (November 27, 2017): 
4.http.//www.aljamiah.or.id/index.php/AIJS/article/view/913 diunduh pada 10 desember 2017. 
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tetapi disaat yang sama mereka justru membuat jarak dengan kelompok yang 

lain. 

 Penelitian Wahib ini masih fokus pada gerakan dakwah, identitas, 

symbol-simbol yang dikenakan dan adopsi budaya Arab (arabisasi). Isu 

perempuan Salafi belum menjadi fokus kajian, sehingga penelitian Wahib 

memberikan pengantar untuk bisa mengetahui identitas gerakan salafi, 

simbol-simbol yang dikenakan oleh komunitas mereka sampai pada proses 

adopsi budaya Arab ke Indonesia.   

 Dalam Artikel Nisa18 yang mengambil setting di Yogyakarta dan 

Makassar pada tahun 2007-2008. Dia menganalisis pengalaman hidup 

mahasiswa yang mengikuti gerakan Islam terselubung dan keterlibatannya 

dalam revivalis Salafi Islam di Indonesia. Ia memfokuskan diri pada 

perempuan yang mengadopsi cadar dan melakukan transformasi agamanya, 

kemudian menggambarkan pengalaman hidup yang menunjukkan bahwa 

memenuhi kewajiban agama adalah kewajiban utama dari perempuan. 

 Penelitian Nisa masih fokus pada adopsi cadar dan transformasi 

keagamaan yang terjadi pada mahasiswa perempuan. Belum terlihat 

pembahasan mengenai perempuan Salafi yang berdaya secara intelektual 

dengan menjalankan dakwah di lembaga pendidikan milik Salafi dan juga 

belum membahas keberdayaan perempuan Salafi secara ekonomis.  

                                                           
18Nisa, “Embodied FaithEmbodied Faith: Agency and Obedience amongFace-veiled 

University Students in Indonesia, hlm. 366.”http://www.tandfonline.com/loi/rtap20 diunduh 
pada tanggal 10 Desember 2017 

http://www.tandfonline.com/loi/rtap20
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 Penelitian Inge yang dilakukan terhadap perempuan terdidik di 

Inggris. Inge membahas mengapa perempuan muda Inggris memilih untuk 

mengikuti Salafi, bagaimana sistem dakwah Salafi di Inggris, dan respon 

perempuan Salafi Inggris terhadap aturan domestifikasi juga poligami.   

Perempuan Salafi Inggris perlahan kemudian membuat keputusan untuk 

mengenakan niqob dari aktivitasnya mengikuti kajian rutin di masjid Salafi 

Brixton. Namun banyak diantara mereka yang harus mendapat pengusiran 

dari orangtuanya karena merubah penampian fisiknya yang lebih tertutup. 

Dakwah Salafi di sana difokuskan pada pemurnian Islam yang sesuai dengan 

Al Qur’an dan hadits, kemudian mengawal kegiatan tarbiyah. Dalam 

penelitian Inge juga disebukan mengenai tantangan-tangan perempuan Salafi 

dalam mendapatkan pasangan, pekerjaan, dunia pendidikan, ketegangan 

dalam keluarga. 19 

Penelitian Inge belummemperlihatkan bentuk keberdayaan 

perempuan Salafi secara ekonomi dan keberdayaannya dalam kegiatan di 

ruang publik. Melalui penelitian Inge ini, peneliti akan melihat adakah 

korelasi antara tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan Salafi 

ketika melakukan transformasi keagamaan, baik tantangan dalam keluarga, 

lingkungan, subordinasi, pendidikan, pekerjaan dan lainnya.   

 Tulisan Chozin membahas mengenai pertumbuhan dakwah Salafi di 

Indonesia mencapai puncak nya setelah tumbangnya rezim Orde Baru. 

Kemunculannya berawal dari Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) 

                                                           
19Enable Inge, “The Making of a Salafi Muslim Woman : Paths to Conversion”, Britain : 

Oxford Scholarship, 21 
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danLembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA), yang 

memperkenalkan manhaj salaf as-salih (orang-orang salih terdahulu) kepada 

umat Islam Indonesia. Mereka didukung oleh lembaga-lembaga donor dari 

Timur Tengah berupa pendidikan gratis di Timur Tengah serta dana untuk 

mendirikan lembaga-lembaga untuk menunjang eksistensi dakwah Salafi, 

seperti pendirian yayasan, sekolah, rumah sakit, pondok pesantren, dan 

lembaga kursus bahasa Arab. Di samping mendirikan lembaga-lembaga 

formal, mereka pun mengisi ceramah keagamaan, khutbah, tablig akbar, 

halaqah, dan daurah.20 

 Tulisan Chozin belum membahas support dana dakwah dari internal 

keluarga Salafi yang dikelola oleh perempuan Salafi. Penelitian ini akan 

melihat bentuk support dana dakwah dari donatur internal keluarga Salafi 

Kepakisan dan bagaimana proses distribusinya.  

 Penelitian Sunarwoto (2016) yang membahas peran radio Salafi di 

Surakarta dalam menyebarkan ajaran salafi, menyebarkan gerakan Salafi dan 

menjadi salah satu media kontestasi otoritas keagamaan antara kelompok 

salafi.Ia menganalisis bagaimana kontestasi ini otoritas keagamaan telah 

terjadi di Indonesia yang diwakili dalam dakwah Salafi melalui Stasiun 

Radio. Menurutnya pembentukan stasiun radio ini tidak hanya untuk 

menyebarkan ajaran Salafi dalam masyarakat, tetapi juga untuk mencapai 

otoritas keagamaan. Berfokus pada dinamika internal dari gerakan Salafi, 

penelitiannya menunjukkan bahwa stasiun radio Salafi memainkan peran 

                                                           
20Chozin, "Strategi Dakwah Perempuan Salafi”, 22 



15 
 

15 
 

penting dalam kontestasi otoritas keagamaan antara kelompok-kelompok 

Salafi di Solo.21 

 Penelitian Sunarwoto belum menyebutkan partisi perempuan Salafi 

dalam gerakan dakwah Salafi di Solo. Penelitiannya memberikan rujukan 

bagi peneliti untuk melihat media dakwah yang dipakai perempuan Salafi 

Kepakisan untuk meneruskan gerakan dakwahnya.   

 Laporan penelitian yang dilakukan oleh IPAC (2016) membahas 

mengenai asal usul keterlibatan perempuan pekerja di Hongkong yang sering 

di sebut sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) dalam aksi-aksi radikalisme. 

Dilihhat dari pola rekruting anggota, pola pendampingan keagamaan baik 

secara online maupun offline yang berujung pada didapatkannya ustadz atau 

mentor radikal, pola pernikahan dengan para jihadis, support financial TKW 

untuk suaminya yang berjihad. Laporan ini mengeksplorasi bagaimana dan 

mengapa sel-sel radikal muncul di antara pekerja rumah tangga di Hong 

Kong dan faktor-faktor yang menyebabkan beberapa pekerja migran untuk 

bergabung.22 

 Laporan IPAC ini sangat komprehensif, dimulai dari keputusan 

transformasi keagamaan, pemilihan suami dan keberdayaan perempuan Salafi 

dalam memberikan support financial kepada para suaminya untuk berjihad di 

Suriah. Akses kesempatan kerja dan kesetaraan untuk sama-sama melakukan 

jihad pada wilayahnya masing-masing terlihat jelas. Laporan IPAC 

                                                           
21Sunarwoto, “Salafi Dakwah Radio,” 204. 
22 IPAC, “The Radicalisation of Indonesian Women Workers in Hong Kong | Violent 

Extremism | Types of Conflict | IPAC.” diunduh pada 21 Oktober 2017  
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memberikan kontribusi bagi peneliti perempuan Salafi Kepakisan dengan 

melihat bentuk keberdayaan dan aspek-aspek kesetaraan gender yang nampak 

dari pembagian peran dalam rumah tangga, jihad dan aktivitas ekonomi.   

 Tulisan Ismail,  menyebutkan mengenai pola kekerabatan dan strategi 

rekruting keanggotaan berdasar dari kekeluargaan. Selain itu juga membahas 

pola pernikahan dan support perempuan atau para istri terhadap suami untuk 

melaksanakan misi jihadnya.23 

 Penelitian Krismono24 yang mengambil setting penelitian di Desa 

Kepakisan Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara ini membahas 

mengenai tokoh kepemimpinan pak Poyo sebagai Kepala Desa dengan tegas 

menyampaikan tidak boleh adanya pelabelan organisasi Islam di Kepakisan 

sebagai solusi untuk menghindari konflik intern masyarakat di sana. 

Kebijakan ini memberikan peluang yang luas bagi Salafi masuk dan 

bekembang pesat di Kepakisan. Sampai pada pengiriman pemuda Salafi 

untuk mengikuti jihad di Maluku pada insiden Laskar Jihad. Selain itu juga 

kebijakan didirikannya Badan Amal Zakat dan Sodaqoh yang dikelola secara 

terbuka menjadi salah satu pemersatu antara Salafi, NU, Muhammadiyah dan 

Jamaah Tabligh. Selain sebagai pemersatu, dana ini menjadi support 

keberlangsungan dakwah di yayasan milik Salafi.  

 Dari beberapa kajian pustaka yang sudah peneliti lakukan, 

keterlibatan perempuan Salafi dalam keluarga dari aspek kesetaraan gender 

                                                           
23King, Noor, and Taylor, “Normative Support for Terrorism.”hlm. 

412https://wildan71.wordpress.com/ diunduh pada tanggal 21 Oktober 2017 
24 Krismono, Ekonomi-Politik Salafisme di Pedesaan Jawa, Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga, hlm. 13 

https://wildan71.wordpress.com/


17 
 

17 
 

(gender equality) belum diteliti. Peneliti juga ingin melihat bentuk-bentuk 

pemberdayaan perempuan Salafi dan aspek-aspek kesetaraan gender yang 

berjalan, adakah korelasi sejarah Salafi masuk di Kepakisan dengan tradisi 

local (budaya) sehingga menjadi stimulusadanya kontestualisasi manhaj 

Salafi dan di akhir peneliti ingin melihat bentuk keterlibatan dalam aktivitas 

perekonomian dan apa saja motivasi perempuan salafi dalam meningkatkan 

kesejahteraan keluarganya.  

 

E. Kerangka Teori  

 Di bab ini peneliti akan membahas mengenai teori-teori yang 

berkaitan dengan budaya Jawa, perempuan Salafi, teori kesetaraan gender 

dan keterlibatan aktivitas ekonomi sebagai upaya meningkatkan 

kesejahteraan keluarga. Pembahasan ini dimaksudkan agar pembaca bisa 

memahami hasil penelitian secara sistematis, sehingga pembaca lebih mudah 

memahami hasil penelitian yang  disajikan. Peneliti akan memaparkan 

beberapa teori yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian, hal ini untuk 

mempertajam rumusan masalah yang menjadi fokus kajian. 

 Adapun teori yang akan dipakai diantaranya adalahHabitus dan Arena 

Pierre Bourdieu, teori Kesetaraan Gender, dan teori Hierarki Kebutuhan 

menurut Maslow. 

1.  Budaya Jawa Melihat Perempuan 

Masyarakat Jawa terkenal dengan adat istiadat, budaya dan 

bahasanya. Salah satunya mereka menggambarkan perempuan identik 

dengan lemah lembut, sabar,tutur katanya halus, tidak kreatif dan selalu 
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menurut terhadap suami.25 Definisi perempuan dalam bahasa sansekerta 

berasal dari kata empu yang artinya dihargai.26 

Perempuan Jawa sering mendapatkan stereotipe sebagai konco 

wingking (melakukan pekerjaan di dapur, mengurus anak, hamil, 

melahirkan, melayani suami dan patuh terhadap suami) dan posisi kerja 

juga kesejahteraannya tidak boleh berada di atas laki-laki masih 

melekat.27 Budaya ini tidak mudah hilang bahkan berubah, karena sudah 

ditanamkan sejak kecil. Meskipun budaya itu dinamis dan dapat berubah 

sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi kepribadian dan konsep diri 

seseorang yang mengikuti budaya dimana sesorang tinggal agar dapat 

bertahan hidup.  Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh 

Matsutomo (2003),  

“culture as dynamic system of rules, explicit and implicit 

established by groups in order to ensure their survival, 

involving attitudes values beliefs norms and behaviors shared 

by a group but harbored differently by each, specific unit 

within the group, communicated across time.” 

 

Budaya merupakan system aturan yang dinamis, terlihat atau 

tersembunyi dibentuk oleh kelompok masyarakat dengan tujuan menjamin 

kelangsungan hidup mereka yang melibatkan sikap, nilai, norma, dan 

perilaku yang dibagikan oleh kelompok tetapi memiliki penghayatan yang 

                                                           
25Monika Novena, Potret Perempuan Jawa pada Era Kolonialisme, 

https://sains.kompas.com/read/2016/07/28/21301721/potret.perempuan.jawa.pada.era.kolonia
lisme.ternyata.jauh.dari.anggapan.kita diunduh pada tanggal 4 maret 2018  

26Anshori, “Perempuan: Perspektif Filsafat, Tasawuf dan 
Fiqih.”https://media.neliti.com/media/publications/177512-ID-perempuan-perspektif-filsafat-
tasawuf-da.pdf diunduh pada tanggal 4 april 2018 

27Sukri and Sofwan, Perempuan dan seksualitas dalam tradisi Jawa, 6. 

https://sains.kompas.com/read/2016/07/28/21301721/potret.perempuan.jawa.pada.era.kolonialisme.ternyata.jauh.dari.anggapan.kita
https://sains.kompas.com/read/2016/07/28/21301721/potret.perempuan.jawa.pada.era.kolonialisme.ternyata.jauh.dari.anggapan.kita
https://media.neliti.com/media/publications/177512-ID-perempuan-perspektif-filsafat-tasawuf-da.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/177512-ID-perempuan-perspektif-filsafat-tasawuf-da.pdf
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berbeda oleh setiap kelompok, yang dikomunikasikan antar generasi, relat 

stabil tetapi memiliki potensi berubah seiring waktu).28 

Berkaitan dengan stereotype ada label lain yang diberikan kepada 

perempuan Jawa yang sudah menikah, seorang perempuan juga 

merupakan garwa yang memiliki makna sigaraning nyawa atau belahan 

jiwa. Istri yang dalam tradisi jawa selalu diartikan sebagai perempuan 

yang tunduk, patuh dan selalu mendukung setiap keputusan dan 

menjalankan budaya paternalistik jawa. Ia juga merupakan cancut tali 

wanda yang memiliki makna mengambil peran suami disaat dalam 

kesulitan dan menjadi salah satu pendukung kejayaan dan keberhasilan 

suami.  

Selain itu, label perempuan jawa juga sebagai penurut, ada muncul 

istilah swarga nunut, neraka katut yang dimaknai sebagai keterlibatan istri 

dalam mendukung suaminya untuk bisa berhasil.29 Hal ini juga terlihat 

pada subyek yang akan diteliti. 

Anggapan tersebut sangat berbeda dengan realitas perempuan Jawa 

saat ini, Banyak perempuan Jawa yang justru lebih kreatif dan mampu 

memberdayakan ekonomi keluarga.  

Berdasarkan pandangan terhadap perempuan Jawa yang sudah 

berjalan selama ini, peneliti akan menggunakan pandangan ini untuk 

melihat aktivitas perempuan Salafi di Kepakisan, dimana Salafi di sana 

                                                           
28 Terjemahan sendiri oleh peneliti 
29Sukri and Sofwan, Perempuan dan seksualitas dalam tradisi Jawa, 7. 
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merupakan penduduk asli Jawa.  Meeka menjadi subjek penelitian dan 

mereka langsung terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.  

 

2.  Perempuan Dalam Islam 

Perempuan dalam Islam seringkali menjadi perdebatan hingga saat 

ini, anggapan menjadi mahluk kedua setelah kaum laki-laki, memiliki 

aktivitas utama di wilayah domestik30 perempuan menjadi mahluk lemah, 

mudah menyerah, emosional dan anggapan negative lainnya masih 

melekat. Anggapan tersebut tentu sangat menyakitkan. Perempuan 

bukanlah mahluk penting, ia hanya sebagai pelengkap yang diciptakan 

dari dan untuk kepentingan laki-laki. Konsekuensinya perempuan tidak 

pantas berada di depan, menjadi pemimpin, dan seterusnya.31 

Tafsir al-Qurtubi dalam Inayah Rohmaniyah, menegasakan bahwa 

laki-laki memiliki kelebihan akal , managerial, kewajiban dan naluri yang 

tidak dimiliki oleh perempuan. Naluri laki-laki diyakini didominasi oleh 

unsur-unsur panas dan kering yang menjadi sumber kekuatan, sementara 

perempuan didominasi oleh unsur basah dan dingin yang menjadi sumber 

kelembutan dan kelemahan.32 

Dampak negative terhadap perempuan ini, ditemukan beberapa 

fakta sebagian perempuan terjebak pada praktik-praktik kejahatan dan 

imoralitas. Kecantikan yang menjadi ciri khas kaum perempuan dan tidak 

                                                           
30 Misbahul Munir, Produktivitas Perempuan : Studi Analisis Produktivitas Perempuan 

dalam Studi Analisis Ekonomi Islam, (Malang; UIN-Maliki Press, 2010) hlm. 63  
31Mulia, Muslimah reformis, 38. 
32Rohmaniyah, “Gender dan Konstruksi perempuan dalam agama,” 224.Jurnal Studi Ilmu 

Al Qur’an dan Hadits Vol. 10 No. 2, Juli 2009. Diunduh pada 5 Desember 2017 
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dimiliki oleh laki-laki ini menjadi daya tarik seksual dan alat untuk 

mengejar kekayaan dan jabatan/ kedudukan. Sedangkan bagi laki-laki, 

kecantikan merupakan sebuah dambaan dan layak untuk diperebutkan. 

Banyak ditemukan perempuan yang menjual kecantikannya, mereka tida 

mempedulikan batas norma dan agama. Penampilan seronok, sensual dan 

seksi menjadi bagian dari kehidupan kesehariannya dan mereka mengira 

hal tersebut adalah hak mereka, orang lain tidak berhak mencampurinya.33 

Firman Allah dalam QS. An Nur ayat 31:  

Katakanlah kepada perempuan yang beriman : “hendaklah 

mereka menahan pandangnya, dan kemaluannya, dan 

janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang 

(biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka 

menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah 

menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, 

atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, 

atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera saudara-

saudara laki-laki mereka, atau putera saudara perempuan 

mereka, atau perempuan-perempuan islam, atau budak-budak 

yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 

mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak 

yang belum mengerti tentang aurot perempuan. Dan janganlah 

mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang 

mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada 

Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu 

beruntung”.  

 

Ayat di atas memberikan peringatan kepada kaum perempuan 

untuk bisa menjaga diri dari tampilan fisik agar tidak menimbulkan 

kejahatan yang akan merugikan. Sadar atau tidak, berbagai kejahatan 

muncul dari perilaku dan segala yang nampak dalam diri seseorang yang 

                                                           
33Muhyidin, Bangga menjadi Muslimah Muslimah di wilayah privat, Muslimah di wilayah 

publik; Muslimah di hadapan Allah, 5. 



22 
 

22 
 

tidak terjaga. Islam di sini memberikan satu bentuk proteksi bagi 

perempuan dalam kehidupan sehari-hari, baik di wilayah domestik 

maupun publik.  

Pembahasan mengenai perempuan lebih difokuskan pada 

perempuan yang sudah menikah, jadi untuk menghindari pemahaman 

ganda maka akan difokuskan pada pembahasan mengenai kedudukan 

perempuan dalam keluarga dan kedudukan perempuan di wilayah publik 

menurut pandangan islam. 

a. Perempuan Sebagai Istri  

Perempuan yang sudah menikah secara otomatis akan 

mendapat julukan sebagai istri. Kedudukan istri menjadi pasangan 

suami dalam keluarga adalah untuk saling melengkapi. Islam sangat 

memuliakan perempuan (istri-istri) dimana Allah menjadikan mereka 

sebagai tanda kekuasaanNya.34 Dalam kesehariannya, seorang istri 

memiliki tugas, hak dan kewajiban yang harus patuhi. Tugas istri 

adalah patuh pada suami, melayani suami, menjaga kehormatan diri 

dan suaminya seperti yang termuat dalam QS An Nisa ayat 34.  

Hak dan kewajiban akan diterima sebagai seorang istri adalah 

hak untuk dilamar dan diberi mendapatkan mas kawin/mahar, 

mendapatkan pembagian yang jelas jika suami memiliki istri lebih dari 

                                                           
34Q.S Ar Rum ayat 21, “dan diantara tanda-tanda kekuasaannya Ia ciptakan untukmu 

istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanyadan 
dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” 
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satu, dan 35  kewajiban mengucap ijab sewaktu akad perkawinan, hak 

untuk dicintai, dikasihi, dan disayangi, berkewajiban untuk 

mempertahankan dan mengembangkan cinta, kasih dan saying, 

kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang 

dibenarkan oleh syariat.36 Mengenai pemberian mahar dari suami ini 

dijelaskan pula oleh Rasulullah saw dalam QS An Nisa ayat 2: 

”Dan jika kamu ingin mengganti mengganti istrimu 

dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan 

kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, 

maka janganlah kamu mengambil kembali dari-padanya 

barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya 

kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan 

(menanggung) dosa yang nyata” 

 

Hak lain seperti dicintai, disayangi dan dikasihi masuk dalam 

hak untuk mendapatkan perlakuan baik (ma’ruf) diterangkan dalam QS 

An Nisa ayat 19. Perempuan juga berhak untuk tidak dipukul seperti 

keledai, tidak dilecehkan, tidak ditinggal begitu saja (hadist riwayat 

Bukhari, Muslim, dan imam-imam lain) serta tidak dibiarkan 

terkatung-katung (QS An Nisa ayat 129).37 

b. Perempuan Sebagai Ibu 

Kedudukan sebagai seorang ibu bagi perempuan didapatkan 

setelah ia menikah dan melahirkan anak, hanya perempuanlah yang 

bisa mengandung dan melahirkan. Menjadi seorang ibu, merupakan 

                                                           
35RT, “Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat,” 153.PROFETIKA, 

Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 2, Desember 2013, diunduh pada tanggal 28 maret 2018 
36Muhyidin, Bangga menjadi Muslimah Muslimah di wilayah privat, Muslimah di wilayah 

publik; Muslimah di hadapan Allah, 196. 
37Mulia, Muslimah reformis, 25. 
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pilihan dan juga merupakan tuntutan untuk melangsungkan keturunan 

dan kehidupan itu sendiri.38 Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali 

Imron ayat 6: Dialah yang membentuk kamu dalam Rahim 

sebagaimana dikehendakiNya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) 

kecuali Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  

Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, kita tahu 

dan mendukung fakta ilmiah bahwa hanya pada diri perempuanlah 

terdapat bagian tubuh yang khusus, dan tidak dimiliki oleh laki-laki. 

Bagian tubuh tersebut dalam bahasa Arab disebut dengan istilah 

“rahim”.  

Seorang ibu (perempuan) dalah mengurus rumahtangganya, 

mengandung, melahirkan, merawat, mengasuh dan mendidik anak, dan 

membelajarkan. Seorang ibu ini  anak-anaknya, menjaga kesehatan 

mental dan spiritualnya. Dalam masa ini seorang ibu wajib 

mengembangkan sifat-sifat khas seorang perempuan yakni; sabar, 

lembut, penyayang, santun dan cinta kasih.39 

Selain memiliki tugas, seorang ibu juga memiliki hak dalam 

rumah tangganya, diantara hak yang dimiliki diantaranya ; 

mendapatkan nafkah baik lahir maupun bathin, hak untuk dihormati 

dan ditaati, hak untuk didahulukan kecintaan oleh anak daripada 

                                                           
38Muhyidin, Bangga menjadi Muslimah Muslimah di wilayah privat, Muslimah di wilayah 

publik; Muslimah di hadapan Allah, 223. 
39Muhyidin, 243. 
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ayahnya, hak untuk didoakan baik ketika masih hidup maupun sudah 

meninggal.40 

c. Perempuan di Ruang Publik  

Pada dasarnya, kecenderungan perempuan meninggalkan 

rumah (bekerja di luar rumah) menjadi sebuah tanda adanya 

dekonstruksi41 terhadap realitas sosial perempuan yang baku.42 Apakah 

Islam memeberikan aturan kepada kaum perempuan ketika berada di 

luar rumah (wilayah publik) ? apakah sama aturan tersebut ketika di 

dalam rumah? Dan apa tujuan dari aturan tersebut?  

Diktum Islam memberikan ruang kepada perempuan dan laki-

laki untuk menjalankan peran di wilayah domestik dan publik agar 

menjadi cerdas dan terampil. Partisipasi mereka berada pada semua 

dimensi kehidupan. Dalam sejarah kehidupan nabi dicontohkan oleh 

Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan para istri nabi yang lain, 

Fatimah (anak), Khuzainah (cicit) dan Zainab (cucu). Mereka sering 

terlibat dalam diskusi terkait tema sosial-politik dan mengkritik 

kebijakan domestik maupun publik yang cenderung patriarkhis. 

Partisipasi perempuan juga muncul dalam sebuat Bai’at (perjanjian) 

untuk setia dan loyal kepada pemerintah. Contoh lain yang dilakukan 

sahabat nabi adalah Nusaibah binti Ka’b, Ummu Athiyyah al 

Anshariyyah dan Rabi’ binti al Mu’awwadz ikut bersama laki-laki 

                                                           
40RT, “Perempuan dalam Keluarga menurut Konsep Islam dan Barat,” 154. 
41 Sebuah realitas (objektif) baru dalam kehidupan perempuan yang ditunjukkan dalam 

praktik kesehariannya 
42Rofiah, “Agama dan Produktivitas Perempuan,” 69. 
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berjuang mengangkat senjata dalam melawan ketidakadilan dan 

penindasan. Umar bin Khatab juga mengangkat al Syifa seorang 

perempuan cerdas dan amanah untuk menjadi manager di pasar 

Madinah.43 Zainab istri Ibn Mas’ud dan Asma’ binti Abu Bakar keluar 

rumah mencari nafkah untuk keluarganya.44 

Selain istri nabi, keluarga, dan sahabat Nabi, kenyataan yang 

nampak di depan mata, bahwa banyak diantara kita selalu berda di 

wilayah publik sejak kecil. Misalkan ketika kita masih kecil bermain 

bersama tman sebaya di halaman rumah atau ketika berkunjung ke 

rumah saudara. Dilanjutkan ketika masuk mengikuti pendidikan di 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), SD, 

SMP, SMA, Perguruan Tinggi (PT). kenyataan lain yang nampak 

adalah banyak diantara guru kita pada jenjang sekolah yang kita ikuti 

berjenis kelamin perempuan. Selain itu perempuan juga bekerja 

sebagai pegawai swasta perusahaan, pegawai pemerintah daerah, 

pedagang, petani, penjahit, politisi, artis dan lainnya. 

Dalam bidang politik, pandangan Siti Musdah Mulia terkait 

kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam tidak ada larangan 

dan tidak ada perintah. Mengenai kepemimpinan perempuan 

diserahkan sepenuhnya kepada musyawarah umat islam.45 Kaum 

muslim baru menyadari adanya diskriminasi, bias gender dan nilai-

                                                           
43Muhammad, Islam agama ramah perempuan, 166–67. 
44Mulia, Muslimah reformis, 28. 
45Mulia, 297. 
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nilai patriarkal dalam penafsiran kitab suci setelah berkenalan dengan 

ide-ide Barat khususnya yang dikembangkan oleh Yahudi dan Kristen. 

Data-data diungkapkan secara jelas bahwa ide pembaharuan baru 

muncul di dunia Islam pada periode modern sekitar tahun 1800, yakni 

setelah masyarkat Islam berinteraksi dengan dunia Barat (Eropa).46 

Dalam Islam melalui hadits nabi dijelaskan bahwa seorang 

pemimpin salah satu syaratnya harus dari suku Quraisy yang terkenal 

dengan keberaniannya, kewibawaannya, solidaritasnya dan 

kebijakannya.47 Pada kenyataannya Islam berkembang ke berbagai 

wilayah, bahkan sampai ke Indonesia. Syarat tersebut harus 

dikontekstualisasikan untuk bisa mendapatkan pemimpin pada 

masyarakat Islam.  

Diantara ayat Al Qur’an dan hadits yang mendukung mengenai 

kepemimpinan perempuan adalah QS Al Syura ayat 38 mengenai 

Syura (musyawarah) menurut Al Qur’an hendaknya dijadikan salah 

satu prinsip pengelolaan bidang kehidupan bersama, termasuk 

kehidupan politik. Pada zaman Nabi Saw, diperintahkan dalam QS Al 

Mumtahanah ayat 12 mengenai Bai’ah atau sumpah janji setia. Bai’ah 

menjadi bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pandangan 

berkaitan dengan kehidupan serta hak untuk mempunyai pilihan yang 

                                                           
46Mulia, 299. 
47Mulia, 303. 
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berbeda dengan pandangan lainnya dalam masyarakat. Bahkan 

terkadang berbeda dengan pandangan suami atau ayahnya sendiri.48 

Berawal dari kenyataan diatas, peneliti mencoba mencermati 

beberapa aturan dalam Islam yang membahas mengenai keterlibatan 

perempuan di wilayah publik. Diantaranya adalah mampu menjaga 

hijab terhadap laki-laki dan mengenakan jilbab. 

 

3.  Perempuan Salafi  

Salafi memandang perempuan untuk bisa memposisikan dirinya di 

dalam rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua yang ada 

dalam diri perempuan Salafi menjadi pemicu datangnya fitnah dan 

merupakan aurat yang harus di jaga. Mereka mensyaratkan perempuan 

Salafi ketika keluar rumah harus seizin suami, mengenakan jilbab dan 

niqob(penutup kepala dan wajah), mengenakan kaos tangan dan kaos 

kaki, ditemani mahram dan  mengurangi volume suara.  

Dalil mengenai domestifikasi perempuan Salafi dalam QS AL 

Ahzab ayat 33;  

Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu 

berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliah yang dahuu 

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah 

dan rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 

menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan 

bersihkanlah kamu sebersih-bersihnya.  

 

Pemingitan perempuan ini adalah bagian dari anggapan bahwa 

pada umumnya perempuan dipandang sebagai pemicu hubungan seksual 

                                                           
48Mulia, 311. 
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yang terlarang dan kehadiran mereka di tempat umum sebagai sumber 

godaan (dalam bahasa Arab disebut sebagai “fitnah”) dan menjadi 

stimulus konflik sosial. Karena itu, pemingitan perempuan merupakan satu 

cara untuk menjaga kemuliaan kesucian dan kemuliaan agama.49 

Perpektif sebagai sumber fitnah berimplikasi pada kebijakan 

aktivitas mereka ketika diluar rumah harus bersama mahram(saudara laki-

laki), mengenakan jilbab dan niqob, mereka tidak boleh berhias (tabarruj) 

dan menggunakan parfum ketika bertemu dengan laki-laki bukan 

mahramnya, tidak diperbolehkan menduduki jabatan-jabatan publik yang 

didalamnya terdapat laki-laki, ruangan untuk berkumpul, berbincang-

bincang  dan berhadap-hadapan. Bahkan suara perempuan juga menjadi 

salah satu aurot, sehingga mereka mengurangi volume suara ketika 

berbicara.50Menggunakan niqob dan jilbabnya merupakan satu aturan dan 

anjuran yang dikembangkan oleh kelompok Salafi.51 

Pandangan mengenai perempuan Salafi pada umumnya menjadi 

landasan utama dalam melihat identitas dan rutinitas subjek penelitian. Hal 

ini membantu peneliti untuk bisa lebih mudah memahami konsep ideal 

perempuan Salafi dengan realitas yang muncul pada objek yang diteliti. 

 

                                                           
49Muhammad, Islam agama ramah perempuan, 168. 
50“Adab-Adab Keluar Bagi Seorang Wanita.” 
51Hasan, Laskar jihad, Islam, militansi dan pencarian identitas di Indonesia pasca-orde 

baru, 32. 
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4.  Teori Pierre Bourdieu (Habitus dan Arena) 

  Teori kedua yang dipakai adalah teori konstruksi budaya karya 

Bourdieu, yang didalamnya akan di bahas mengenai habitus dan arena. 

Habituskadang digambarkan sebagai arena “logika permainan” (feel for 

the game), sebuah rasa praktis yang mendorong agen-agen bertindak dan 

bereaksi dalam situasi-situasi spesifik, bukan sekedar kepatuhan dan 

kesadaran pada aturan-aturan. Ia merupakan seperangkat disposisi yang 

melahirkan praktik dan persepsi.52Disposisi habitus diantaranya terwujud 

seperti, adanya keajegan atau bisa bertahan lama sepanjang rentang waktu 

dalam kehidupan seorang agen. melahirkan praktik-praktik diberbagai 

arena aktivitas yang beragam.53 

  Pola pikir, perilaku dan kebiasaan seseorang ini ditentukan oleh 

habitus yang dijalaninya. Habitus ini dipahami sebagai sebuah kebiasaan 

yang mengendap dalam diri seseorang yang dalam setiap hal akan 

berperilaku sesuai dengan bentukan tersebut.54 Habitus juga bukan sebuah 

kebiasaan yang biasa saja, namun merupakan sebuah system yang 

bertahan lama, dapat berpindah dan menghasilkan suatu praktik nyata. 

Praktik ini dapat ditemui, dilihat, diamati dan diketahui keberadaannya.55 

                                                           
52 Randal Jhonson, The Fiel of Cultural reproduction, hlm xvi 
53Jhonson, xvi 
54 Bagus Takwin, Proyek Intelektual Pierre Bourdieu : Melacak Asal Usul Masyarakat, 
Melampaui Oposisi Biner dalam Ilmu Sosial, dalam Richard Harker, dkk. ed. (Habitus X 
Modal) + Ranah = Praktik, Yogyakarta : Jalasutra, cet. II, 2009, hlm. xvii 
55 Saifudin Zuhri, Kuasa Simbolik Tidur Tanpa Kasur di Dusun Kasuran, Seyegan, Sleman, 
(Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya Pascasarjana Universitas Gajah 
Mada, 2005) hlm. 12.  
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  Menurut Bourdieu, pembentukan sosial apapun, di strukturkan 

melalui serangkaian arena yang terorganisasi secara hierarkis (arena 

politik, ekonomi, pendidikan dan kultural lainnya).56 

  Adanya konsep si miskin dan si kaya, adanya pengusaha dan buruh 

mencerminkan adanya ketimpangan dalam hal kepemilikan modal. 

Barang siapa yang memiliki modal, maka dia akan menguasai arena, atau 

bisa menyesuaikan diri dengan arena yang ada. Pun demikiran dalam 

konteks politik, saat seseorang memiliki modal politik (sumber daya 

politik), maka ia akan berperan aktif dalam ranah atau arena politik  untuk 

mendaptkn sumber – sumber kekuasaan dalam politik, baik itu jabtan, 

kedudukan, ataupun kewenangan lainnya, termasuk keuntungan dari 

perburuan rente dalam ranah politk.57 

  Arena adalah ruang khusus yang ada di dalam masyarakat. Ada 

beragam arena, seperti arena pendidikan, arena bisnis, arena seniman, dan 

arena politik. Jika orang ingin berhasil di suatu arena, maka ia perlu untuk 

mempunyai habitus dan kapital yang tepat.58 Ayub Sektiyanto 

mengemukakan : 

“Arena merupakan ruang yang terstruktur dengan aturan 

keberfungsiannya yang khas namun tidak secara kaku terpisah 

dari arena-arena lainnya dalam sebuah dunia sosial. Arena 

membentuk habitus yang sesuai dengan struktur dan cara 

kerjanya, namun habitus juga membentuk dan mengubah 

arena sesuai dengan strukturnya. Otonomisasi relatif arena ini 

mensyaratkan agen yang menempati berbagai posisi yang 

                                                           
56Jhonson,  xvii 
57 Yoghi Kurniawan Review pemikiran Pierre Bourdieu 
http://myardilaya.blogspot.co.id/2013/06/review-pemikiran-pierre-bourdieu.html/ 
diunduh pada tanggal 11 januari 2018 
58Wattimena and Dwiko, Filsafat anti-korupsi, 12. 

http://myardilaya.blogspot.co.id/2013/06/review-pemikiran-pierre-bourdieu.html/
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tersedia dalam arena apapun, terlibat dalam usaha 

perjuangan memperebutkan sumber daya atau modal yang 

diperlukan guna memperoleh akses terhadap kekuasaan dan 

posisi dalam sebuah arena.” 

 

  Teori habitus dipakai untuk melihat lokasi tinggal perempuan 

Salafi Kepakisan ; mulai dari kondisi geografis, mata pencaharian, dan 

tradisi sedangkan arena untuk melihat lembaga pendidikan Yayasan 

Ibnul Mubarok, dibentuknya BAZ, Yayasan Baitul Makmur, dan Donatur 

yang kesemuanya itu hadir di Kepakisan.  

 

5.  Teori Kesetaraan Gender (Gender Equality) 

Mansour Fakih mendefinisikan gender sebagai sifat yang 

melekatpada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial 

(socialcontruction) dan kultural (cultural contruction). Seperti anggapan, 

bahwaperempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan dan laki-

lakidianggap rasional, kuat, jantan, dan perkasa adalah ciri atau sifat 

yangtidak permanen dan bisa dipertukarkan atau sifat-sifat tersebut bisa 

jadi berada pada diri laki-laki maupun perempuan.59 

Istilah gender ini pertama kali digunakan oleh Oakley yang 

diartikan sebagai “behavior differences between women and men that are 

socially constructed–created by men and women themselves; therefore 

they are matter of culture”.60 

                                                           
59Mansour Fakih, Analisis gender dan transformasi sosial (Yogyakarta: Insist Press, 2008), 

45. 
60Mansour Fakih, “Kekerasan Gender dalam Pembangunan”, dalam Ahmad Suaedy (ed.), 

Kekerasan dalam Perspektif Pesantren, (Jakarta: Grashindo, 2000), 76 
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Gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat 

pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan 

karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang 

dalam masyarakat.61 

Munculnyan konsep gender diimbangi dengan konsep kesetaraan 

gender(gender equality), dimana konsep ini memberikan definisi kondisi 

perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki 

kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan 

potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.62Kesetaraan” 

berasal dari kata “setara” (matcahing, equal) berarti sejajar (sama 

tingginya), sepadan, dan seimbang.63 

Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “Gender Equality 

permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued 

goods, opportunities, resources and the benefits from development results 

(kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun 

laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya 

sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, 

sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan).64 

                                                           
61 Mufidah Ch., Paradigma Gender, edisi ke-2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 4 
62Hamdanah, Musim Kawin di Musim Kemarau; Studi Atas Pandangan Ulama 

Perempuan Jember Tentang Hak-Hak.(Jogjakarta: BIGRAF Publishing. 2005), 249. 
63 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005. Edisi ketiga), 8. 
64 Mufidah Ch., Paradigma Gender, 88 
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Wujud dari adanya kesetaraan gender65 adalah Akses(kebebasan 

dan power)diartikan sebagai “the capacity to use the resources necessary 

to be a fully active and productive (socially, economically and politically) 

participant in society, including access to resources, services, labor and 

employment, information and benefits”. (Kapasitas untuk menggunakan 

sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif 

(secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke 

sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan 

manfaat). Contoh: Memberi kesempatan yang sama bagi anak perempuan 

dan laki-laki untuk melanjutkan sekolah sesuai dengan minat dan 

kemampuannya, dengan asumsi sumberdaya keluarga mencukupi.  

Partisipasidiartikan sebagai “Who does what?”(Siapa melakukan 

apa?). Suami dan istri berpartisipasi yang sama dalam proses 

pengambilan keputusan atas penggunaan sumberdaya keluarga secara 

demokratis dan bila perlu melibatkan anak-anak baik laki-laki maupun 

perempuan.  

Kontroldiartikan sebagai ”Who has what?”(Siapa punya apa?). 

Perempuan dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama dalam 

penggunaan sumberdaya keluarga. Suami dan istri dapat memiliki 

properti atas nama keluarga.  

Manfaat,semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang 

sama bagi seluruh anggota keluarga.  

                                                           
65Mansour Fakih, “Kekerasan Gender dalam Pembangunan, 74 
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 Kegunaan dari teori kesetaraan gender ini untuk melihat 

keterlibatan perempuan dan wujud keberdayaan perempuan Salafi dalam 

meneruskan dakwah Salafi di Kepakisan. Baik keterlibatan di wilayah 

domestic dan keterlibatan di wilayah public, mulai dari menjadi pendidik 

di yayasan yang dimiliki oleh komunitas Salafi, menjadi petani, 

pedagang, penyedia jasa dan menjadi buruh tani.  

 

6.  Teori Hierarki Kebutuhan   

Abraham Maslow beranggapan bahwa semua motivasi terjadi 

sebagai reaksi atas persepsi seseorang individu atas lima macam tipe 

dasar kebutuhan. Menurut Maslow66, terdapat 5 macam kebutuhan dasar, 

yang senantiasa dialami seseorang individu.67 

Pertama kebutuhan fisiologis (physiological needs) kebutuhan 

fisiologis terdiri dari kebutuhan dasar, dan yang bersifat primer. Kadang-

kadang mereka dinamakan kebutuhan-kebutuhan biologikal dalam 

lingkungan kerja modern dan termasuk di dalamnya keinginan untuk 

mendapatkan pembayaran (upah/gaji), libur, rencanaracana pensiun, 

periode-periode istirahat, lingkungan kerja yang menyenangkan, 

penerangan yang baik dan pada tempattempat kerja tertentu fasilitas AC.  

Kebutuhan fisiologis  adalah kebutuhan yang paling kuat dan 

mendesak yang harus dipenuhi paling utama oleh manusia dalam 

menjalankan kehidupan kesehariannya. Ini berarti bahwa pada diri 

                                                           
66A H Maslow, “A Theory of Human Motivation,” 5–7. 
67Purnama and Pratomo, “Motivasi Terhadap Compose New Tweet pada Jejaring Sosial 

Twitter,” 33–34. 
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manusia yang sangat merasa kekurangan segala-galanya dalam 

kehidupannya, besar sekali kemungkinan bahwa motivasi yang paling 

besar ialah kebutuhan fisiologis. Dengan kata lain, seorang individu yang 

melarat kehidupannya, mungkin sekali akan selalu termotivasi oleh 

kebutuhan-kebutuhan ini.  

Kedua kebutuhan rasa aman (safety needs)68 Kebutuhan akan 

keamanan merefleksi keinginan untuk mengamankan hasil yang telah 

dicapai dan untuk melindungi diri sendiri terhadap bahaya, cedera, 

ancaman, kecelakaan, kerugian atau kehilangan. Dibeberapa organisasi, 

kebutuhan-kebutuhan demikian terlihat pada keinginan pekerjaan akan 

kepastian pekerjaan, sistem-sistem senioritas, serikat pekerja, kondisi 

kerja aman, imbalan-imbalan tambahan, asuransi, dan kemungkinan 

pensiun, tabungan, dan uang tunggu apabila terjadi hal-hal tertentu.  

Ketiga kebutuhan untuk diterima (social needs) Sebagai mahluk 

sosial, manusia senang apabila mereka disenangi, dan berusaha 

memenuhi kebutuhan sosial pada waktu mereka bekerja, dengan jalan 

membantu kelompok-kelompok formal maupun informal, dan mereka 

bekerja sama dengan rekan-rekan sekerja mereka, dan mereka turut 

terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dimana 

mereka bekerja. 

Keempat kebutuhan untuk dihargai (self esteem needs) Kebutuhan 

ini berhubungan dengan hasrat yang untuk memiliki citra positif dan 

                                                           
68Maslow, “A Theory of Human Motivation,” 6. 
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menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Dalam 

organisasi kebutuhan untuk dihargai menunjukan motivasi untuk diakui, 

tanggung jawab yang besar, status yang tinggi, dan pengakuan atas 

kontribusi pada organisasi.  

Kelima kebutuhan aktualisasi diri (self actualization) Kebutuhan 

ini adalah kebutuhan  untuk mengalami pemenuhan diri, yang merupakan 

kategori kebutuhan tertinggi. Kebutuhan ini diantaranya adalah 

kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri 

secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan diri, dan menjadi orang 

yang lebih baik. Kebutuhan aktualisasi diri oleh organisasi dapat dipenuhi 

dengan memberikan kesempatan orang-orang untuk tumbuh, 

mengembangkan kreativitas, dan mendapatkan pelatihan untuk 

mendapatkan tugas yang menantang serta melakukan pencapaian. 

Teori Maslow ini akan peneliti pakai untuk melihat motivasi 

perempuan Salafi dalam menjalankan kegiatan di luar rumah yang terlibat 

langsung dalam gerakan dakwah dan peningkatan kesejahteraan 

keluarganya.  

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bodgan dan 

Taylor69 mengemukakan bahwa metode kualitatif ini digunakan sebagai 

prosedur penelitian yang menghasikan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti terjun 

                                                           
69 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung Rosdakarya: 2004). 4 
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langsung dalam kehidupan masyarakat sasaran untuk memperoleh data-data 

yang dibutuhkan. Peneliti mencatat semua kata-kata, tindakan dan pemikiran 

informan serta mendokumentasikannya dalam bentuk foto dan rekaman. 

Kata-kata dan tindakan diperoleh melalui wawancara dengan berpedoman 

pada instrumen penelitian.Penelitian ini menggunakan pendekatan 

fenomenologis, yang digunakan untuk melihat dan mengungkapkan gejala 

atau fenomena dalam keluarga Salafi di Kepakisan Banjarnegara.  

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kepakisan Dataran Tinggi 

Dieng Kabupaten Banjarnegaraatau masyarakat lebih mengenalnya sebagai 

Dieng Kulon. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai tempat penelitian 

adalah karena perempuan Salafi di desa Kepakisan memiliki rutinitas berbeda 

dengan perempuan Salafi pada umunya, dimana mereka tetap berkontribusi 

dalam kegiatan pertanian dan perdagangan dalam kesehariannya.  

Penelitian kualitatif tidak dimulai dari suatu hal yang kosong, 

melainkan dilakukan berdasarkan pandangan seseorang terhadap suatu 

masalah.70 Sesuai dengan judul penelitian ini, maka sasaran atau fokus pada 

penelitian ini adalah aktivitas perempuan Salafi dalam peningkatan 

kesejahteraan keluarga dan alasan mereka melakukan aktivitas tersebut. 

Subjek dalam penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai 

sasaran dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian ini dipilih secara snowball 

terdiri dari sepuluh orang perempuan Salafi yang sudah berumah tangga dan 

mengikuti aktivitas perekonomian, satu orang perangkat desa dan satu orang 

                                                           
70Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010), 92 
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ustadz Salafi yang ada di Desa Kepakisan Kecamatan Batur Kabupaten 

Banjarnegara.  Karena berbagai kesibukan di ladang, maka peneliti kemudian 

mewawancarai secara mendalam ke-enam perempuan Salafi.  

Peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan beberapa cara 

diantaranya metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertama teknik 

pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek 

yang diteliti disebut dengan observasi.71 Teknik observasi ini ada dua yakni 

observasi langsung dan tidak langsung, kali ini peneliti menggunakan teknik 

observasi langsung dalam menjalankan penelitian ini peneliti terjun langsung 

ke lokasi penelitian dengan melihat, memperhatikan, mendengarkan 

kemudian mencatat hal-hal yang ada di lapangan sebagai data penelitian. 

Peneliti melakukan observasi secara langsung dalam kegiatan keseharian 

perempuan Salafi di Desa Kepakisan, Kecamatan Batur,  Kabupaten. 

Banjarnegara. Mulai dari aktivitas ta’lim, pertanian, dagang, menjahit, dan 

aktivitas sosial kemasyarakatannya. Observasi Penelitian ini dilakukan pada 

bulan November 2017. Peneliti mencatat melalui buku atas keadaan atau 

suasana yang dilihatnya ketika melakukan observasi dan kunjungan ke lokasi.  

Kedua wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui 

percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya 

mendalam karena ingin mengeksploitasi informasi secara holistik dan jelas 

                                                           
71Djam’an Satori, Aan Komariah Metode penelitian kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2013), 

105 
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dari informan.72 Wawancara ini menggunakan in depth interview, dimulai 

dari mendatangi rumah kepala desa Bapak Khamid, untuk menggali data 

mengenai penduduk kepakisan secara umum, aktivitas ekonomi, keluarga 

Salafi, perempuan Salafi, aktivitas ekonomi, kontribusi pemerintah desa 

untuk perempuan Salafi dan warga kepakisan dan meminta rekomendasi 

calon informan dari perempuan Salafi yang akan di wawancarai. Peneliti 

kemudian melakukan pendekatan personal terhadap informan yang 

direkomendasikan oleh kepala desa dengan mengikuti kajian-kajian 

Tarbiyatul Ummahat73(TU) yang dilaksanakan setiap hari Jum’at  jam 13.00 

di rumah orangtua Ummu Aiman. Setelah ta’lim selesai, peneliti diberikan 

kesempatan untuk memperkenalkan diri oleh Ustadzah Ummu Aiman dan 

meminta izin berkunjung ke rumah anggota ta’lim untuk melakukan 

wawancara. Aktivitas ta’lim (kajian) yang diikuti peneliti menjadi salah satu 

cara untuk bisa mendapatkan informan berikutnya.   

Ketiga dokumentasi digunakan untuk melengkapi data-data dalam 

penelitian. Dokumentasi berhasil dikumpulkan pada saat atau sesudah 

penelitian berupa data kependudukan dari kantor desa, foto, video, dan voice 

recorder yang mendukung penelitian ini. Namun untuk menjaga etika sebagai 

peneliti dan menghormati keyakinan keluarga salafi, maka peneliti tidak 

menggunakan recorder, pengambilan gambar dan pengambilan video. 

                                                           
72Satori dan Komariah, (2013), hlm. 130 
73Tarbiyatul Ummahat merupakan sebuah majelis ta’lim perempuan Salafi yang 

bertujuan mengawal pendidikan keagamaan bagi perempuan Salafi baik yang sudah menikah 
maupun belum menikah.Materi pembelajaran difokuskan pada fiqih dan hadits guna menyiapkan 
calon isteri solehah dan memberikan bimbingan untuk menjadi isteri solehah. 
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Peneliti hanya mengambil data tertulis yang dimiliki oleh pemerintah desa 

Kepakisan dan menuliskan hasil wawancara dengan informan. 

Sumber data yang dianalisis terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu 

data primer dan data sekunder. Menurut Lofland dan Lofland74 sumber data 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  

Dalam data primer, informan ini secara sukarela menjadi anggota 

penelitian meskipun hanya bersifat informasi. Informan yang dapat 

memberikan informasi tentang objek kajian yang diperlukan oleh peneliti. 

Informan ini dipilih dari beberapa orang yang dapat dipercaya dan 

mengetahui objek yang akan diteliti.  Informan adalah orang yang dapat 

memberikan informasi atau keterangan atau data yang diperlukan oleh 

peneliti. Informan ini dipilih dari orang yang betul-betul dapat dipercaya dan 

mengetahui obyek yang diteliti.75 Informan bisa berasal dari subjek penelitian 

maupun diluar subjek penelitian. Terdapat dua kategori informan dalam 

penelitian ini yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan 

utama adalah perempuan dalam rumah tangga Salafi.  

Data sekunder, data dalam penelitian ini selain diperoleh dari sumber 

manusia, maka sebagai tambahan juga diperoleh dari sumber tertulis, 

yaituSumber pustaka tertulis dan dokumentasi ini digunakan untuk 

melengkapi sumber data informasi. Sumber data tertulis ini meliputi kajian-

kajian yang berkaitan dengan keluarga salafi, perempuan Salafi dan 

                                                           
74 Moleong,hlm 157 
75Koentjaraningrat, Islam dan Budaya Jawa, (1993), hlm. 130 
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aktivitasnya. Peneliti mengambil data kependudukan Desa Kepakisan melalui 

kantor desa Kepakisan Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Peneliti 

juga mencari data dalam bentuk tertulis. Sumber tertulis ini berharga bagi 

peneliti guna menjajaki keadaan masyarakat (obyek) yang diteliti dan untuk 

memperkaya data yang diperoleh peneliti melalui penelitian lapangan.76 

Sumber data tertulis ini meliputi kajian-kajian tentang keluarga Salafi, 

perempuan Salafi, pendidikan dan partisipasinya melalui skripsi, tesis, jurnal, 

buku-buku yang sesuai dengan topik dan melalui website.  

Pelaksanaan validasi data dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi. Menurut Patton77 triangulasi sumber dicapai dengan 

membandingkan data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan atau observasi 

dengan data hasil wawancara. Data yang diperoleh peneliti dari hasil 

observasi dikorelasikan dengan data hasil wawancara dengan para informan, 

sehingga peneliti dapat menyimpulkan data yang valid dan relevan yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti 

melakukan pengamatan aktivitas perekonomian perempuan Salafi.  

Membandingkan data hasil observasi serta data hasil wawancara dari 

informan dengan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Tahap ini 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat validitas data yang diperoleh. Dalam 

hal ini, peneliti menanyakan mengenai peran perempuan Salafi dalam 

                                                           
76Lexy J. MoleongMetodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 

159 
77Moleong, (2010), hlm. 330-331 
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meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya dan kemudian 

membandingkannya dengan foto atau video yang berhasil diambil pada saat 

kunjungan ke lapangan.  

Peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman.78 

Tahapan dalam analisi data Miles dan Huberman adalah sebagai berikut 

:Peneliti mencatat semua data secara objektif sesuai dengan hasil observasi, 

dokumentasi dan wawancara di lapangan. Peneliti memperoleh data-data dari 

kegiatan observasi dan wawancara di lapangan bersama keluarga Salafi 

diantaranya Ummu Fafa, bu Torasmi, Ummu Imaroh, Lina, Elin, Tatik, 

Ummu Aiman, Khonsaq dan bu Mul, perangkat desa (kepala desa, sekretaris 

desa) dan ustadz Arif dari keluarga salafi. Analisis data menggunakan teori 

yang sesuai dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.  

Peneliti melakukan reduksi data dengan tujuan untuk menyaring data 

penelitian. Peneliti mengambil data yang sesuai dengan focus penelitian. 

Sementara data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian tidak digunakan 

dan merupakan data sampah. Data tersebut akan dibuang dan kemudian 

peneliti melakukan olah data yang sesuai dengan focus penelitian sehingga 

data mudah disajikan. Proses reduksi data akan menghasilkan pemilahan dan 

pengelompokan tema hasil wawancara, kemudian dibuat sub tema. Hasil 

pengelompokan tema menjadi sub tema yang ditulis secara runtut. 

Peneliti melakukan penyajian data yang sebelumnya telah direduksi. 

Data yang disajikan bukan lagi data kotor atau mentah melainkan data yang 

                                                           
78Milles dan Huberman.Qualitative Data Analysis.(London: SAGE Publications, 1994), 

173-174 
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mudah untuk dibaca. Peneliti melakukan verifikasi/kesimpulan setelah 

menyajikan data. Peneliti menyajikan data dengan menunjukan diagram 

sebagai pelengkap dari data-data yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara dan sumber tertulis lainnya. Diagram ini akan memudahkan 

pembaca untuk bisa melihat hasil penelitian yang disajikan.  

Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, 

hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya, jadi dari data tersebut 

peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan dapat dilakukan 

dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang 

merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.79 

 

G. Sistematika Pembahasan  

 Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama merupakan landasan 

umum yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Landasan utama ini 

meliputi ; latar belakang masalah, yang mendeskripsikan alasan dasar 

penelitian ini dilakukan. Fokus penelitian, yang diuraikan dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian, yang 

memberikan penjelasan dan sasaran akhir dari penelitian ini. Tinjauan 

pustaka, untuk menelaah buku, jurnal dan beberapa hasil penelitian lain yang 

sesuai dengan topik penelitian ini dan menelaahnya untuk mencari topik yang 

belum dilakukan pada penelitian terdahulu. Kerangka teori, yang digunakan 

sebagai acuan dalam melakukan analisa persoalan dalam penelitian ini. 

Metode penelitian, yang digunakan sebagai sarana-sarana untuk bisa 

                                                           
79Milles dan Huberman.Qualitative Data Analysis, 298 
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mencapai pada titik utama persoalan penelitian dan sistematika penulisan 

yang akan digunakan sebagai analisa persoalan sehingga bisa di bahas secara 

runtut dan menyeluruh.  

 Bab kedua menguraikan realitas sosial dan ekonomi desa Kepakisan 

yang meliputikondisi geografis, proses perubahan dari abangan menjadi 

Salafi, tentang realitas sosial dan mata pencaharian penduduk Desa 

Kepakisan. Hal ini penting diuraikan, untuk mengetahui proses perubahan 

kampung abangan menjadi kampung agamis dan melihat bentuk-bentuk 

aktivitas ekonomi masyarakatnya. 

 Bab ketiga membahas perempuan Salafi dan peran perempuan Salafi 

sebagai wujud internalisasi kesetaraan gender. Dalam bab ini di bahas Salafi 

memandang perempuan, posisi laki-laki, bagaimana bentuk-bentuk peran 

perempuan Salafi dalam kehidupan keluarga Salafi dan apa saja bentuk 

support perempuan Salafi terhadap keberlangsungan dakwah Salafi di 

Kepakisan. 

 Bab keempat membahas praktik kegiatan ekonomi perempuan 

Salafi.Bab ini difokuskan pada partisipasi dalam kegiatan perekonomian baik 

pertanian, perdagangan, menjahit dan jasa paket wisata, motivasi melakukan 

aktivitas ekonomi,dan menegosiasikan budaya dan syariat dengan melihat 

realitas perempuan Salafi Jawa, budaya dan aktivitas ekonomi dengan 

kesejahteraan. 

 Bab kelima adalah penutup, semua hasil yang diuraikan akan di 

simpulkan dalam bab ini. Kesimpulan ini merupakan hasil jawaban atas 
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pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Selain itu juga bagian ini 

merupakan bentuk refkesi teoritis dari hasil penelitian. Dalam bab ini, 

peneliti memberikan rekomendasi untuk beberapa penelitian terkait dengan 

Islam minoritas yakni Gerakan dan komunitas Salafi yang ada di Indonesia.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Jika melihat beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah, apa saja 

bentuk-bentuk pemberdayaan perempuan Salafi jawabannya adalah 

internalisasi nilai-nilai syariat sesuai manhaj Salafi, perempuan mempunyai 

tugas utama sebagai ibu dan sebagai istri yang mempunyai peran untuk 

menyelesaikan kerja di wilayah domestik. Pekerjaan domestik tersebut 

diantaranya menyelesaikan pekerjaan rumah, melayani suami, mendidik anak. 

Partisipasi kerja domestik bukan satu bentuk marginalisasi atau 

subordinasi perempuan Salafi.Keberdayaan perempuan Salafi dalam hal 

managemen rumah tangga, sikap kepasrahan pada suami dan kerelaan 

mendidik anak-anaknya terdapat korelasi positif pada eksistensi dakwah 

Salafi.Selain menempati posisi kerja wilayah domestik, pemberdayaan 

selanjutnya adalah pendidikan.Pendirian yayasan Ibnul Mubarok menjadi 

salah satu media dakwah keluarga Salafi. Seluruh keturunan keluarga Salafi 

akan masuk mengikuti pendidikan di sana. Begitu juga dengan para amah dan 

ami berasal dari internal keluarga Salafi yang sudah mengikuti pendidikan 

lanjutan di beberapa pondok Salafi di luar kota. Pemberdayaan berikutnya 

dalam bidang ekonomi, adanya keterlibatan perempuan Salafi dalam aktivitas 

suami.Bentuk-bentuk keberdayaan dalam bidang ekonomi diantaranya 

pertanian, perdaganga, jasa dan buruh tani. Dari keberdayaan ekonomi ini 
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menjadi salah satu support dakwah secara finansial yang dikelola lewat BAZ, 

Lahan Pak Mat Thoyib dan yayasan Baitul Makmur.  

Tesis ini menyajikan fakta adanya transformasi pembagian peran 

perempuan Salafi dalam rumahtangga, peran kerja di wilayah domestik yang 

semula bagian dari subordinasi,berubah menjadi peran strategis.Konsistensi 

peran yang dijalankan membawa eksistensi dan keberhasilan dakwah Salafi di 

Kepakisan. Peran strategis ini salah satunya menjadi pendidik (murobbi) 

dengan sebutan (amah) di Yayasan Ibnul Mubarok menjadi ujung tombak 

dalam mengawal perkembangan intelektual generasi Salafi, mulai dari ;anak-

anak, remaja putra-putri dan para ummahat. Selain berdaya secara intelektual, 

perempuan Salafi juga berdaya secara finansial.Peran pencari nafkah, yang 

diwujudkan melalui keterlibatannya dalam aktivitas ekonomi mampu 

memberikan support dakwah suami di Yayasan Ibnul Mubarok melalui 

danasosial bulanan kegiatan selapanan. Selain support dana dakwah, 

keberdayaan perempuan salafi dalam bidang ekonomi juga memberikan 

support besar bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. Tugas utama suami 

dalam memberikan nafkah bagi istri dan anaknya sangat terbantu oleh 

keberdayaan istri, para suami bisa melanjutkan dakwah Salafi di sana.  

Transformasi pembagian peran ini menjadi satu awal kemungkinan 

yang akan memicu pergeseran pengetahuan lainnya. Pendampingan kepada 

komunitas Salafi menjadi perlu dilakukan guna melanjutkan beberapa 

kemungkinan atas fenomena tertentu yang sudah menyatu dengan kultur 

setempat.     
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B. Saran dan Rekomendasi 

Penelitian mengenai komunitas Salafi terutama mengenai perempuan 

dan aktivitasnya masih sangat minim.Perlu dilakukan penelitian lanjutan 

terhadap isu-isu perempuan salafi, misalnya kesehatan reproduksi perempuan 

salafi, hak asasi manusia atas peminggiran dan stigma negative terhadap 

komunitaas Salafi. 

Pembagian peran dalam keluarga Salafi menjadi salah satu tema 

pemberdayaan bagi pekerja sosial yang disesuaikan dengan prinsip nilai-nilai 

dan budaya penduduk Kepakisan.Mulai dari pemberdayaan penguatan 

ekonomi, dengan menjadi terapis, membuka toko online, perbankan atau 

koperasi syariah.Dalam bidang pendidikan misalnya penguatan kapasitas 

mengajar bagi para ustadz-ustadzah, mulai dari membuat silabus 

pembelajaran, membuat skenario pembelajaran harian dan penggunakan dan 

pembuatan media pembelajaran.Sedangkan dalam bidang kesehatan mengenai 

kesehatan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), yang dikemas kepada 

pembelajaran pada kajian Fiqih perempuan (ummahat). 
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