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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es ( dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ h (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zal Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 
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 ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain „ Apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha ها

 Hamzah „ Apostrof ء

ً Ya Y Ye 

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan yā Ai a dan i ىَ 

 fathah dan waw Au a dan u وَ 

  Contoh : 

َْفَ    kaifa : ك 

 haula : ه ْوَلَ 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 ...ا ǀ ...ى
fatha dan alaif 

atau ya 
Ā 

A dan garis di atas 

ً kasrah dan ya Ī I dan haris diatas 

 dammah dan wau Ū وَ 
U dan garis dia 

atas 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu : 

Contoh 

اتَ   māta : ي 

ي ي  ramā : ر 

َْمَ   qila : ق 

ْوتَ   ً  ٍ : yamūtu 
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4. Tā‟ marbūṭah  

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َلَ  َاْْل طْف   ُ ة  ْوض   rauḍah al-aṭfāl : ر 

ٍَْ د   ً َُ ا ْن ه ة  َض  َانْف   ُ ن ة   : al-madinah al-fāḍilah 

 َُ ة   ً ْك  al-ḥikmah :   ا نْح 

5. Syaddah ( Tasydid ) 

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab, dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf ( konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

بَّن ا  rabbanā : ر 

د وَ   aduwwun„ : ع 

6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال ( alif 

lam ma'rifah ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 
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Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

Contoh : 

صَ  ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ا نشَّ

 َُ ن ة  ْنس   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  ا نسَّ

7. Lafz al-Jalalah (هللا ) 

 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasikan tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

َهللا َ  ٍ ٍْ  billāh, adapun tā‟ marbūṭah diakhir kata yang disandarkan ب الل َ dinullāh د 

kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh:  ََهللا ة   ً ْح َر  ٌْ َف   ه ْى

hum fi raḥmatillāh. 

8. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ʼ ) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal 

kata, ia tidak dilambangkan, kerana dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh : 

 ٌَ ْو ر   ta‟ murūna : ت أْي 

ءَ  ٌْ  syai‟un : ش 

ْرتَ   umirtu : أ ي 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

Swt.  = Subḥānahū wa ta‟ālā 
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Saw.  = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s  = „alaihi al-salām 

H  = Hijriah 

M  = Masehi   

SM  = Sebelum Masehi 

I.  = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

W.  = Wafat Tahun 

QS  = Qur‟an Surah 

HR  = Hadits Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama   : Sitti Nur Asizah 

NIM   : 30100118137 

Judul Skripsi : “Kontribusi Ulama Perempuan dalam Pengembangan Pondok 

Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo” 

            
  Skripsi ini membahas tentang Kontribusi Ulama Perempuan dalam 
Pengembangan Pondok Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo yang memiliki dua 
rumusan masalah diantaranya yaitu: 1) Bagaimana Eksistensi Ulama Perempuan di 
Pondok Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo? 2) Bagaimana Kontribusi Ulama 
Perempuan dalam Pengembangan Pondok Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. 
Wajo? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang 
Eksistensi dan Kontribusi Ulama Perempuan dalam Pengembangan Pondok Pesantren 
As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo. 
  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan 
persamaan gender dan pendekatan historis (Historical Approach). Sumber data yang 
digunakan yaitudata primer dan data sekunder, dalam pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian 
yang digunakan yaitu pedoman wawancara, alat tulis menulis, perekam suara dan 
kamera smartphone. Adapun teknik yang digunakan dalam pengelolaan dan analisis 
data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwaeksistensi ulama perempuan di pondok 
pesantren As‟adiyah Sengkang dalam hal ini: 1) Gurutta Aminah, pada masa 
guruttalebih fokus pada perjuangan pendidikan bagi perempuan bahwa kaum 
perempuan juga punya hak yang sama seperti laki-laki dalam hal menuntut ilmu.    2) 
Gurutta Rabiah, adanya perubahan sistem kegiatan ekstrakulikuler yang ada di 
pondok pesantren As‟adiyah yang awalnya kegiatan tersebut masih dibatasi oleh 
gurutta, namun sekarang kegiatan tersebut sudah boleh dilakukan oleh seluruh santri 
tanpa terkecuali yang tidak lepas dari aturan dan norma-norma yang berlaku di 
pondok pesantren As‟adiyah Sengkang Kabupaten Wajo. Sedangkan kontribusi 
ulama perempuan dalam pengembangan pondok pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. 
Wajo terbagi atas dua bidang, yaitu: 1) Bidang Pendidikan, kegiatan pengajian 
Mappesantren (pengajian khalaqah/pengajian kitab kuning). Selain itu, gurutta 
(ulama perempuan) lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai tenaga pendidik 
atau pembina mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi di pondok pesantren 
As‟adiyah ini. Bahkan berdasarkan data sekitar 70% tenaga pengajarnya adalah 
perempuan.2) Bidang Dakwah, ulama perempuan As‟adiyah banyak diberikan 
kesempatan berdakwah pada masyarakat di bulan ramadhan, selain berdakwah 
biasanya gurutta juga memenuhi panggilan jama‟ah untuk mengisi seminar 
keagamaan. 
  Implikasi dari penelitian ini diharapkan kedepannya bagi ulama perempuan 
As‟adiyah yang telah lama mengabdikan diri di As‟adiyah diharapkan memiliki karya 
setidaknya berupa karya tulis atau sejenisnya sebagai bentuk sumbangsih mereka 
untuk perkembangan pondok pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Ulama adalah aset yang perlu dipelihara oleh setiap bangsa dan negaranya. 

Ulama merupakan penerus nabi dalam menyampaikan syi‟ar Islam dalam hal ini 

ulama dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki ilmu agama yang mendalam 

yang dijadikan panutan ditengah-tengah masyarakat Islam pada umumnya. Dengan 

kata lain, ulama adalah penerus risalah Islam yang kedudukannya sangat dihargai dan 

dihormati oleh masyarakat. Beberapa hal yang melekat pada diri seorang ulama 

diantaranya keilmuannya, latar belakang pendidikan, wawasan luas, akhlaknya, 

amanah, tawadhu, berkharisma, jujur, serta mampu menjadi penengah dan penyatu 

umat.
1
 

  Ulama adalah orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam (orang 

yang berilmu). Tugas seorang ulama adalah mengayomi, membina dan membimbing 

baik dalam hal keagamaan maupun kehidupan sehari-hari sehingga keberadaannya 

sangat dihormati dari segi social-keagamaan. Sebagaimana dalam QS. Al-Mujadalah/ 

58:11, yang berbunyi: 

 

                         

                          

           
 

                                                             

1
Burhanuddin, Jajat, Ulama Perempuan Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 

2002), h. xxvii. 
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Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-
lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman 
di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derapa 
derajat. Dan allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2
 

  Pemberian gelar ulama datang dari pengakuan masyarakat sekitar berdasarkan 

pengetahuan ilmu agama yang dimiliki. Selain itu, ulama sangat identik dengan 

kesopanannya dalam berpakaian seperti memakaisarung, peci atau penutup kepala 

dan baju muslimah yang tidak ketat dan tidak transparan bagi perempuan, hal 

semacam ini harus ada pada diri seorang ulama demi meneguhkan kehadirannya 

sebagai figur tokoh agama yang baik. Ulama juga dikesankan sebagai seorang yang 

rajin ibadah, sering membaca al-Qur‟an, selalu berdzikir dan pandai berdo‟a sehingga 

kehadiran ulama sering dilibatkan dalam kegiatan keagamaan atau hari besar islam. 

Ulama adalah orang yang paling dekat dengan tuhannya, yang paling merasa takut 

serta hati dan pikirannya tidak pernah lepas mengingat Allah swt. 

  Dari dulu seorang ulama sangat identik dengan penguasaan keilmuannya yang 

bercabang-cabang, ilmu syariah dan keislaman yang harus dikuasai oleh seorang 

ulama biasanya terkait dengan al-Qur‟an, masalah hadis nabawi, masalah fiqih dan 

ushul fiqhi, terkait dengan bahasa arab, soal sejarah dan ilmu kontemporer. Beberapa 

ilmu tersebut bercabang menjadi beberapa ilmu lainnya yang ulama dahulu wajib 

tahu mengenai cabang-cabang ilmu tersebut. Namun seiring berjalannya waktu nyaris 

tidak bisa kita jumpai lagi di zaman sekarang ini. Sehingga ulama zaman sekarang 

perlu duduk bersama dalam satu majelis untuk melahirkan ijtihad bersama mengingat 

                                                             
2
Kementerian Agama, Al-qur’an dan Terjemahnya, h. 548. 
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mereka dilatar belakangi oleh keilmuwan yang berbeda sedangkan ilmu pengetahuan 

yang terus berkembang.
3
 

  Keberadaan ulama di Indonesia pada umumnya ternyata masih didominasi 

olehlaki-laki dibandingkan perempuan, hal ini didasari pada asumsi yang mengatakan 

bahwa perempuan tidak harus berpendidikan tinggi. Padahal di dalam al-Qur‟an 

sendiri telah dijelaskan bahwa baik laki-laki dan perempuan punya hak yang sama 

dalam hal menuntut ilmu begitupun halnya dengan menyampaikan kebenaran 

Allah.
4
Kehadiran peran perempuan selalu dianggap penting namun nyatanya 

kehadirannya terkadang tidak dilihat, kurang lebih 1.700 buku yang membahas soal 

keulamaan di Indonesia namun hanya sekitar 2 persen saja yang membahas masalah 

figur ulama perempuan.
5
 Ini juga yang menjadi salah satu alasan penulis mengangkat 

judul tersebut sebagai bahan penelitiannya. 

  Kajian tentang ulama perempuan sebenarnya masih sangat langkah, bukan 

hanya di Indonesia tetapi juga di wilayah-wilayah muslim lain yang ada di dunia. 

Pembahasan mengenai perempuan atau gender terkadang dibahas disaat 

momentumnya saja, Sehingga hampir dalam setiap kesempatan sangat jarang 

panggung diberikan kepada ulama perempuan. Hal tersebut karena banyak asumsi 

mengenai peneliti sebelumnya yang menganggap bahwa perempuan tidak signifikan 

pada bidang keulamaan bahkan pada dunia keilmuan lainnya. Beberapa pendapat 

mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat tentang keberadaan ulama perempuan 

                                                             
3
Ida Zahara Adiba, “Kontribusi Ulama Perempuan dalam Perkembangan Islam di Nusantara”, 

Jurnal Studi dan Sosial6, no. 2 (2019): h. 102. 

4
Rohmatun Lukluk Isnaini, “Ulama Perempuan dan Dedikasinya dalam Pendidikan Islam”, 

Jurnal Pendidikan Agama Islam4, no. 1 (2016): h. 2. 

5
Ida Zahara Adiba, “Kontribusi Ulama Perempuan dalam Perkembangan Islam di Nusantara”, 

Jurnal Studi dan Sosial6, no. 2 (2019): h. 100. 
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masih sangat terbatas, mereka bahkan menggap bahwa posisi ulama perempuan 

masih sangat minim perhatian dari lingkungan masyarakat. Padahal sebenarnya figur 

ulama perempuan adalah sosok yang paling berperan aktif di balik layar, karena 

tercatat dalam sumber sejarah Islam Timur Tengah cukup banyak ulama perempuan 

dan sekaligus peran perempuan yang punya peran penting dalam keilmuwan Islam, 

seperti hadis, fikih sampai tasawuf.  Demikian juga beberapa figur perempuan-

perempuan hebat yang memiliki peran penting dalam pembentukan lembaga-lembaga 

pendidikan Islam seperti madrasah, ribat, dan lain-lain.
6
 

  Peranulama perempuan dalam masyarakat tidak dapat diukur dari ruang 

publik atau domestik karena kedua ruangan tersebut memiliki peran yang sama-sama 

penting, bahkan ruang domestik (ruang keluarga) adalah yang paling berpengaruh 

dalam membangun dasar-dasar kekeluargaan yang diharapkan menjadi asas dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ditempat itu pula, proses pengkaderan 

generasi yang akan berkiprah membangun bangsa bisa dilakukan lebih telaten dan 

instan. Hingga tidak heran dari ruangan tersebut lebih banyak melahirkan calon 

ulama yang lebih berkompeten hingga mampu keluar berkiprah di ruang publik yang 

lebih terbuka, seperti menjadi pendidik madrasah, politisi, pendakwah di mimbar-

mimbar hingga menjadi penggerak massa.
7
 

  Orang-orang dahulu jika mereka ingin belajar ilmu agama mereka akan 

datang langsung ke kyai atau gurunya untuk memperoleh ilmu agama tersebut, 

namun seiring berjalannya waktu ketika agama Islam dan ilmu agama sudah menjadi 

                                                             
6
Burhanuddin, Jajat, Ulama Perempuan Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2002), h. 174. 

7
K.H. Husein Muhammad, Perempuan Ulama Di atas Panggung Sejarah, (Yogyakarta: 

IRCiSoD, 2020), h. 23. 
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hal yang wajib bagi masyarakat sekitar maka dibentuklah sebuah pondok pesantren 

untuk membina para santri-santriwati yang ingin memperdalam ilmu agamanya, 

tentunya hal tersebut tidak lepas dari perhatian masyarakat dan pemerintah setempat. 

Seperti halnya As‟adiyah yang merupakan pesantren pertama dan terbesar yang ada 

di Sulawesi Selatan yang mampu merubah Wajo dikenal dengan sebutan “kota santri” 

dimana pendirinya adalah AG. KH. Muh. As‟ad. Kurang lebih 90 tahun perjalanan 

panjang pondok pesantren As‟adiyah, hingga sampai saat iniAs‟adiyah masih 

menjadi wadah yang dipercaya dapat mencetak calon ulama-ulama besar dan juga 

memiliki santri-santriwati yang mempunyai daya saing yang berkualitas.
8
Boleh juga 

dikatakan bahwa hampir seluruh ulama yang kemudian membuka pesantren di 

Sulawesi  Selatan pernah belajar dan nyantri di As‟adiyah. 

  Sejak kedatangan AG. KH. Muh. As‟ad ke tanah leluhur orang tuanya untuk 

menyebarkan agama Islam, AnreguruttaSade’ juga fokus untuk membuka kegiatan 

pengajian khalaqah bagi siapa saja yang ingin belajar ilmu agama Islam padanya. 

Berdasarkan sejarah, ada sekitar 20 orang murid angkatan pertama yang ikut belajar 

pada Anregurutta, selang beberapa waktu kemudian ada sekitar 20-an orang murid 

perempuan yang dibina langsung AG. KH. Muh. As‟ad yang kemudian figur-figur 

perempuan yang sempat dibina oleh Anregurutta Sade’ tumbuh menjadi penggerak 

Islam yang mampu menjadi panutan untuk pesantren dan masyarakat pada umumnya. 

Salah satu ulama perempuan terpandang dan dihormati As‟adiyah bahkan masih 

diberi umur panjang sampai saat ini yaitu Anregurutta Sitti Aminah Adnan, beliau 

                                                             
8
Darlis, “Peran Pesantren As‟adiyah Sengkang dalam Membangun Moderasi Islam di Tanah 

Bugis”, Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan12, no. 1 (2016): h. 119. 
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adalah alumni pertama ulama perempuan As‟adiyah yang sempat dibina dan belajar 

langsung kepada Anregurutta Sade’.
9
 

  Gurutta Aminah adalah saksi hidup perjuangan kaum perempuan untuk 

mendapatkan akses belajar di As‟adiyah. Gurutta Aminah kini berusia senja, keriput 

menggurat wajahnya. pada masanya, perempuan telah mendapat akses menuntut, 

tetapi bukanlah perkara mudah untuk terus melanjutkan pendidikan sampai pada 

jenjang yang paling tinggi. Dalam masyarakat bugis masih meresap prinsip “siacca-

accana iko makkunraie’ addimonrimmu, akkomi ribolae’ (sepintar-pintarnya 

perempuan, kelak hanya akan tinggal di rumah)” atau dalam istilah lain “sitanre-

tanrena sikolamu iko makkunraie, tette mangolo ri dapurenge’ (setinggi-tingginya 

sekolahmu wahai perempuan, maka tetap akan terjun ke dapur)”. Ditengah kultur 

mengenai istilah itulah, gururtta Aminah berusaha terus menerus berenang dalam 

lautan pengetahuan. Kalau bukan karena kesungguhan, ketekunan, dan kerja keras 

beliau, ia tidak akan sampai dalam pencapaian ilmu pada jenjang yang hanya bisa 

diraih oleh laki-laki saja. Dan mungkin karena semua itulah, ia pantas disebut sebagai 

salah satu ulama perempuan di tanah Bugis. Ada beberapa orang perempuan 

seangkatan gurutta Aminah yang pernah belajar langsung pada Anregurutta Sade‟ 

seperti: Hj. Nurdaunah Latif, Ummul Khair, Syamsuduha Samad, Syamsiah, Naima 

Rahman, Sahsiah, Andi Syahri bunga, Andi Sederhana dan Sunaedah.
10

 Sebenarnya 

masih banyak namun hanya nama-nama tersebut yang masih sempat diingat oleh 

                                                             
9
Muhammad As‟ad, “Pondok Pesantren As‟adiyah”, Jurnal Pendidikan Islam15, no. 24 

(2009): h. 338. 

10
Muhammad Irfan Syuhudi, Ulama Perempuan dan Kesetaraan Gender: Kiprah Ulama 

Perempuan Indonesia Timur Dalam Lintasan Sejarah, (Makassar: Art Bumi Intaran, 2021), h. 126. 
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gurutta Aminah, bahkan beberapa diantara mereka banyak yang telah meninggal 

dunia. 

  As‟adiyah mampu melahirkan ulama-ulama berkualitas yang bukan hanya 

berpusat pada Wajo saja namun tersebar ke beberapa wilayah di penjuruh dunia 

hingga saat ini, sudah banyak prestasi yang telah diraih oleh As‟adiyah, dari ribuan 

santri serta banyaknya prestasi dan keunggulan yang dimiliki oleh pondok pesantren 

As‟adiyah, ulama (Anregurutta) yang laki-laki selalu menjadi pelopor atau menjadi 

panutan yang dipandang nyata di lingkungan masyarakat, bahkan dari banyaknya 

sejarah ulama yang ada di Indonesia pada umumnya lebih dominan hanya 

menceritakan tentang sosok ulama laki-laki saja, padahal tidak bisa kita pungkiri 

bahwa dari ribuan santri yang ada di Indonesia terkhusus yang telah dicetak oleh 

As‟adiyah sampai sekarang, ada sosok ulama perempuan yang berperan penting juga 

dalam menyiarkan agama Allah di lingkungan masyarakat. Ulama (Anregurutta) 

perempuan khususnya di As‟adiyah juga punya peranan yang sama dengan ulama 

laki-lakinya. Namun karena dalam hal keagamaan ulama (Anregurutta) laki-laki 

memang lebih unggul dalam hal ini, misalnya dalam kegiatan khutbah jum‟at, 

ceramah acara besar maulid, isra miraj, barasanji, dst. Ulama laki-laki lebih sering 

tampil di ranah publik dibanding ulama perempuan. Namun, keberadaan ulama 

perempuan tidak bisa kita pojokkan begitu saja, atau bahkan ketika diperlukan saja 

barulah kita mencari keberadaannya, mereka juga perlu diakui di lingkungan 

masyarakatperanannya juga sangat dibutuhkan.
11

 

                                                             
11

Syamsuddin Arif, Dinamika Jaringan Intelektual Pesantren di Sulawesi Selatan, Jurnal 

Lentera Pendidikan11, no. 2 (2008): h. 174. 
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  Dari dulu As‟adiyah sangat dikenal sebagai pencetak ulama terbesar yang ada 

di Sulawesi Selatan tetapi tidak semua alumni As‟adiyah menjadi ulama, jika alumni 

As‟adiyah laki-laki kebanyakan menjadi ulama bahkan mendirikan pesantren, alumni 

As‟adiyah yang perempuan biasanya berpencar menjadi figur-figur penting di segala 

bidang, ada yang menjadi dosen, kepala sekolah, anggota dewan, atau bahkan 

kembali mengabdi ke Pondok Pesantren As‟adiyah. Tenaga pengajar (gurutta) yang 

sudah puluhan tahun mengabdikan diri di pondok pesantren As‟adiyah biasanya akan 

dikenal di masyarakat sebagai “tau panrita” atau orang yang telah banyak memiliki 

ilmu agama sehingga biasanya para santri akan mengenal beliau sebagai sebutan 

ulama, kiyai atau dalam istilah orang Wajo “Anregurutta” baik itu laki-laki maupun 

perempuan. Dari didirikannya pesantren As‟adiyah ini para ulama terdahulu dan 

masyarakat telah sepakat bahwa kepemimpinan As‟adiyah akan selalu dipegang oleh 

ulama (anregurutta) laki-laki karena hakikatnya mereka adalah pemimpin.Namun 

demikian, perjalanan panjang dalam perkembangan pondok pesantren As‟adiyah juga 

membuktikan bahwa proses tersebut tidak pernah lepas dari peran gurutta Aminah 

selaku ulama perempuan tertua As‟adiyah bersama teman-teman seangkatannya yang 

kemudian diteruskan oleh anak-anak dan cucu-cucu perempuan As‟adiyah hinggah 

saat ini.Dari penjelasan diatas menjadi bahan utama bagi peneliti untuk mengangkat 

sebuah tulisan yang bertema “Kontribusi Ulama Perempuan dalam Pengembangan 

Pondok Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo” yang ditinjau berdasarkan 

sumbangsihnya dalam perkembangan pesantren As‟adiyah dari dulu hingga sekarang. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian 

  Fokus Penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah kontribusi ulama 

perempuan di pondok pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo. Hal ini dilakukan 
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agar penulis (peneliti) membatasi studi kualitatif dan membatasi penelitian agar bisa 

memilih mana data yang seharusnya diambil dan mana yang tidak relevan. 

Pembatasan ini pun dilakukan agar peneliti lebih fokus pada tingkat kepentingan 

(urgensi) dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Sebelum melangkah lebih 

jauh maka dari itu penulis (peneliti)  terlebih dahulu menjelaskan  kata yang dianggap 

point penting dari judul penelitian, yaitu: 

1. Ulama Perempuan 

  Dalam Islam baik perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama, kita 

pun juga punya kedudukan yang sama dihadapan tuhan, yang membedakan kita 

hanya dari segi ketakwaannya saja. Berbicara dari segi keagamaan ulama laki-laki 

memang lebih menonjol dan selalu dianggap nyata keberadaanya, namun tidak bisa 

kita pungkiri bahwa keberadaan ulama perempuan juga sangat berperan aktif 

ditengah-tengah masyarakat, hanya saja ulama laki-laki memang lebih sering tampil 

di ranah publik sedangkan ulama perempuan biasanya hanya di ranah domestik saja, 

tetapi peran dan kedudukannya tetap sama.
12

 

2. Pondok Pesantren As‟adiyah 

  Pendiri Pondok Pesantren As‟adiyah bernama AG. KH. Muh. As‟ad, lahir 

pada hari senin 12 Rabiul awal 1326 H atau 1907 M di Mekkah. Awalnya 

Anregurutta Sade‟ hanya melakukan pengajian khalaqah (mengaji tudang) di 

rumahnya tepat sebelah barat Masjid Jami‟ (yang menjadi cikal bakal Ponpes 

As‟adiyah), dua tahun kemudian pengajian khalaqah itu berpindah ke masjid Jami‟ 

yang kemudian dibentuklah satuan pendidikan yang diberi nama Madrasah Arabiyah 

                                                             
12

Ida Zahara Adiba, “Kontribusi Ulama Perempuan dalam Perkembangan Islam di 

Nusantara”, Jurnal Studi dan Sosial6, no. 2 (2019): h. 112. 
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Islamiyah (MAI) pada tahun 1930 yang sekarang disebut Pondok Pesantren 

Asadiyah. Kurang lebih 90 tahun perjalanan panjang As‟adiyah, pondok pesantren ini 

telah banyak mencetak ulama-ulama besar yang terpencar ke seluruh penjuruh dunia. 

Boleh dikatakan bahwa As‟adiyah adalah pencetak ulama dan pesantren pertama dan 

terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Sepanjang perjalanan As‟adiyah ada 8 orang 

yang tercatat telah menjadi pimpinan Pondok Pesantren As‟adiyah hingga saat ini.
13

 

3. Sengkang Kab. Wajo 

  Sengkang adalah ibu kota Kabupaten Wajo, kota kecil yang terletak di 

Provinsi Sulawesi Selatan dan berada di antara 3039‟ – 4016‟ Lintang Selatan dan 

119053‟ – 120027Bujur Timur. Luas wilayah kota Sengkang secara keseluruhan 

adalah 38,27 km² yang meliputi satu kecamatan yaitu kecamatan tempe. Kabupaten 

Wajo adalah salah satu daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. 

Kabupaten Wajo memiliki luas wilayah 2.056.19 km² dan berpenduduksebanyak 

kurang lebih 400.000 jiwa juga terdiri dari 14 kecamatan. Kota Sengkang identik 

dengan sebutan Kota Santri atau Kota Sutera. 

Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap,  

Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah Selatan berbatasan dengan 

kabupaten Bone dan kabupaten Soppeng, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 

Sidrap. 

 

 

 

                                                             
13

Muhammad As‟ad, “Pondok Pesantren As‟adiyah”, Jurnal Al-qalam15, no. 24 (2009): h. 

305. 
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Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Eksistensi Ulama Perempuan di Pondok 

Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. 

Wajo 

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji 

bagaimana eksistensi atau keberadaan 

ulama perempuan di tengah-tengah 

Pondok Pesantren As‟adiyah di 

Sengkang Kab. Wajo. 

Kontribusi Ulama Perempuan dalam 

Pengembangan Pondok Pesantren 

As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo 

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba 

mengkaji apa saja kontribusi ulama 

perempuan di Pondok Pesantren 

As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo, dalam 

bidang berikut : 

 Pendidikan, peneliti akan 

mengkaji sejauh mana ulama 

perempuan As‟adiyah berperan 

penting dalam bidang Pendidikan 

dalam proses perkembangan 

pondok Pesantren As‟adiyah 

Sengkang Kab. Wajo hingga saat 

ini. 

 Dakwah, peneliti akan mencoba 

mengkaji sejauh mana peran 

ulama perempuan As‟adiyah bagi 

pondok pesantren serta 

masyarakat Sengkang Kab. Wajo 
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pada umumnya tentang 

kontribusinya dalam bidang 

dakwah selama ini. 

 

C. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi ulama 

perempuan dalam perkembangan pondok pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo, 

yang dapat ditinjau dari sumbangsih apa yang diberikan ulama perempuan di 

Pesantren As‟adiyah. Agar lebih jelas dalam memahaminya maka masalah pokok 

diatas peneliti membagi ke dalam sub pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi ulama perempuan di pondok pesantren As‟adiyah 

Sengkang Kab. Wajo? 

2. Bagaimana kontribusi ulama perempuan dalam pengembangan pondok pesantren 

As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo? 

 

D. Tinjauan Pustaka 

  Tinjauan pustaka adalah usaha untuk menentukan tulisan yang berkaitan 

dengan judul ini dan untuk mengetahui secara mendalam tentang judul ini, maka 

kami mengambil beberapa rujukan baik dari buku maupun penelitian yang telah 

dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang sangat membantu dalam judul ini.Adapun 

yang menjadi rujukan antara lain : 

Pertama, Jurnal dengan judul “As‟adiyah pencetak ulama dan pesantren di 

sulawesi selatan” ditulis oleh Muhammad Adlin Sila‟. Jurnal tersebut membahas 

tentang bagaimana perjalanan AG. KH. Muh. As‟ad menyiarkan agama Islam di Kota 
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Sengkang. Diketahui bahwa Murid yang belajar kepada Anregurutta Sade‟ bukan 

hanya berasal dari daerah Wajo saja melainkan datang dari kabupaten tetangga seperti 

Bone, Barru, Maros, Pangkep, dst. Kurang lebih 90 tahun perjalanan panjang 

As‟adiyah yang awal mulanya bernama Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) telah 

banyak mencetak ulama-ulama berkualitas yang dari dulu hingga sekarang telah 

tersebar hampir keseluruh penjuruh belahan dunia, bahkan dizaman modern saat 

inipun pondok pesantren As‟adiyah masih menjadi tempat yang dapat dipercaya 

mampu melahirkan calon ulama-ulama yang hebat dan juga memiliki daya saing yang 

berkualitas.
14

 

  Kedua, Jurnal dengan judul (Pandangan Tokoh Pesantren terhadap Eksistensi 

Ulama Perempuan di Kabupaten Aceh Barat) ditulis oleh Irma Juraida. Jurnal 

tersebut mengungkap alasan dibalik lebih mendominannya ulama laki-laki dibanding 

ulama Perempuan. Menurut penulis sebutan ulama perempuan ditengah-tengah 

masyarakat belum begitu populer, sebab keterlibatan ulama di acara-acara besar 

keagamaan seperti maulid nabi, Isra‟ Miraj, Barsanji, Khutbah, dst. Lebih sering yang 

digunakan adalah ulama laki-laki dibandingkan ulama perempuan. Dalam ini penulis 

kembali menyimpulkan bahwa ulama laki-laki lebih sering dipakai di ranah Publik 

yang keberadaannya di anggap nyata oleh masyarakat, sedangkanulama perempuan 

biasanya hanya dipakai pada ruang atau ranah domestik saja misalnya majelis taklim 

sehingga keberadaannya tidak begitu populer di tengah-tengah masyarakat.
15
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Muhammad Adlin Sila‟, “As‟adiyah Pencetak Ulama dan Pesantren di Sulawesi Selatan”, 

Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan3, no. 3 (2005): h. 86. 

15
Irma Juraidi, “Pandangan Tokoh Pesantren Terhadap Eksistensi Ulama Perempuan di 

Kabupaten Aceh Barat”, Jurnal Purnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan2, no. 3 (2016): h.  339.  
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  Ketiga, Buku dengan Judul (Ulama Perempuan Indonesia), editor Jajar 

Burhanuddin.Buku ini berusaha meluruskan asumsi masyarakat tentang pengertian 

ulama pada diri perempuan itu sendiri. Sehingga buku ini mencoba mengangkat 

beberapa tokoh perempuan Indonesia yang dalam pengertian luasnya disebut sebagai 

ulama. Ulama perempuan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bukan mereka 

yang tugasnya berada di ranah publik semata, tetapi mereka perempuan hebat yang 

mampu memahami penguasaan ilmu-ilmu agama seperti fiqh, ataupun pembatasan 

religi sosiologinya pun dapat dikatakan sebagai Ulama (orang-orang yang memiliki 

ilmu agama Islam).
16

 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Seseorang yang akan melakukan penelitian pastinya sudah mempunyai tujuan 

yang akan dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui Eksistensi atau keberadaan Ulama Perempuan di Pondok 

Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo. 

b. Untuk mengetahui Kontribusi Ulama Perempuan dalam Pengembangan Pondok 

Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo. 
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Burhanudin Jajat, Ulama perempuan Indonesia, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2002), h. 22. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis, bagi akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi pengembangan pemikirian tentang peran ulama perempuan yang ada 

di daerah. 

b. Kegunaan Praktis, sebagai bahan bacaan agar diharapkan penelitian ini bisa 

dijadikan bahan informasi kepada masyarakat tentang kontribusi ulama 

perempuan dalam Perkembangan Pondok Pesantren As‟adiyah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Pesantren 

  Pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan tradisional berbasis 

Islam yang mengkaji ilmu agama Islam dan kemudian diharapkan mampu diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, corak pesantren pada umumnya lebih menekankan 

pentingnya moral dalam bermasyarakat. Lahirnya tujuan utama pesantren bukanlah 

soal uang, kekuasaan ataupun hal-hal keduniawian namun tujuannya adalah mampu 

membentuk akhlak dan kepribadian santri yang dibekali dengan ilmu pengetahuan. 

Pemahaman tentang belajar adalah sebuah kewajiban harus diganti menjadi sebuah 

pengabdian kepada tuhan, sehingga tanggung jawab pesantren sebagai lembaga 

pendidikan tidaklah mudah dalam pembentukan karakter para santri-

santriwati.
17

Secara umum, ada 2 jenis pesantren ada yang bersifat tradisional (salafi) 

dan pesantren bersifat modern (khalafi). Pesantren tradisional lebih mengedepankan 

ilmu keagamaannya dan tidak mengikuti kurikulum pendidikan umum sedangkan 

pesantren modern (khalafi) membagi kegiatan pembelajarannya yakni 50% agama 

dan 50% umum, perbedaan selanjutnya juga dapat dilihat dari segi metode 

pembelajarannya dalam hal ini pesantren tradisional lebih suka belajar dengan datang 

langsung ke guru atau kyai sehingga proses belajar mengajarnya dapat dilakukan 

dimana saja sedangkan pesantren modern praktek pembelajarannya dilakukan 
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sebagaimana yang telah disediakan oleh pemerintah yaitu sebuah tempat yang disebut 

sekolah. 
18

 

  Pondok pesantren awalnya digunakan sebagai wadah tempat istirahat bagi 

para santri-santriwati yang tempat tinggalnya jauh dari pesantren, sehingga untuk 

memenuhi kriteria dan program kerja pada pesantren kebanyakan pondok pesantren 

saat ini melakukan sistem pembelajaran full day. Bahkan pondok pesantren As‟adiyah 

sendiri malamnya mereka gunakan untuk pengajian kitab kuning (kitab gundulu) 

yang dipimpin oleh gurutta yang bersedia saat itu. 

  Awal mula perkembangan pesantren hanya mendalami ilmu agama seperti 

fiqhi, al-Qur‟an, tasawuf, ilmu kalam, dan bahasa arab. Seiring berkembangnya 

zaman ketika manusia mulai memasuki era modernisasi, saat itu pula pondok 

pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan pun melakukan pembaharuan baru 

baik dari segi infrastruktur maupun kurikulumnya. Awalnya pesantren hanya 

menyajikan kurikulum berbasis ilmu agama namun kini diselingi dengan 

pengetahuan umum lainnya serta minat tambahan kegiatan ekstrakulikuler para santri 

untuk membekali dirinya sebagai bekal pengalaman pada tingkat yang lebih tinggi 

seperti pramuka, palang merah Indonesia, pencak silat, serta organisasi siswa lainnya 

yang disediakan oleh pesantren itu sendiri.
19

 Begitu juga halnya dengan As‟adiyah 

awal mulanya pondok pesantren As‟adiyah hanya fokus pada pendidikan agama 

seperti pengajian khalaqah, tasawuf, tarekat, ilmu arudy, nahwu syaraf, dst. Namun 

melihat kondisi dan perkembangan zaman yang makin maju maka pondok pesantren 
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19
M. Syaifuddien Zuhriy, “Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren 

Salaf”, Jurnal Walisongo19, no. 2 (2011): h. 288. 
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As‟adiyah juga melakukan perubahan sistem pendidikan yang awalnya lebih dominan 

pada ilmu agama kini membagi sistem kurikulumnya yakni 50% agama dan 50% 

umum ditambah kegiatan ekstrakulikuler yang telah disediakan oleh setiap tingkat 

pendidikan mulai dari Sekolah Dasar As‟adiyah (SDA), Madrasah Ibtidayyah 

As‟adiyah (MIA), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah hingga perguruan 

tinggi. 

  Kehadiran pondok pesantren sangat diterima dan telah menyatu di tengah-

tengah masyarakat, sifat karismatik dan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh para 

ulama (Anregurutta)dan para santri memberikan kedudukan pesantren sangat 

dihormati dan dihargai oleh masyarakat sekitar. Sehingga kehadiran ulama dan santri 

sering dilibatkan dalam kegiatan keagamaan masyarakat seperti pengajian atau 

ceramah. Hingga saat ini pesantren masih menjadi wadah bagi orang tua untuk 

pembentukan karakter anak-anaknya ke arah yang lebih baik, sering kali kita 

mendengar orang luar mengatakan bahwa pesantren bagaikan penjara suci. Setiap 

santri yang pernah mondok di pesantren akan merasakan berkahnya ilmu setelah 

mereka menyelesaikan studynya. Fungsi pesantren bukan hanya sebatas sebagai 

lembaga pendidikan atau transfer ilmu saja namun pesantren adalah bentuk 

pemeliharaan budaya Islam yang sudah ada sejak 300 – 400 tahun yang lalu. 

Sebagaimana yang kita tahu bahwa kehidupan masyarakat di sekitar pesantren jauh 

lebih baik dibandingkan dengan yang jauh dari pesantren hal ini karena masyarakat 

sekitar pesantren tidak pernah lepas dengan pesan-pesan agama yang selalu 

disebarluaskan oleh ulama dan santri di pesantren tersebut.
20

 

                                                             
20

Imam Syafe‟I, “Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter”, Jurnal 

Pendidikan Islam8, no. 2 (2017): h. 94. 



 

19 
 

  Pada awal masa orde baru, peran pesanren juga sangat diharapkan untuk 

menjadi salah satu agen perubahan dan pembanguan masyarakat. Dengan demikian, 

pesantren bukan hanya sekedar focus pada fungsi tradisionalnya saja seperti: 

pentrasferan ilmu, pemeliharaan tradisi Islam atau sebagai pencetak ulama semata, 

tetapi bagaimana pesantren membawa pembaharuan yang mengarah pada 

perkembangan dunia serta kepekaan pesantren terhadap kebutuhan tantangan zaman 

hingga masa mendatang.
21

 

 

 

B. Ulama Perempuan dalam Lintasan Sejarah Islam  

  Sebutan untuk kata ulama telah disebutkan sebanyak dua kali dalam Al-qur‟an 

sebagaimana yang tercantum dalam QS. Asy-Syu‟ara‟ 197 dan QS. Fathir 28, yang 

mana pengertian umumnya adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan mampu 

mengamalkannya sehingga membawa mereka memiliki sifat Khasyyah (takut) 

kepada Allah swt. Kriteria umum yang harus dimiliki oleh seorang ulama sangat 

banyak bertebaran dalam Al-qur‟an, diantaranya: 

1. Setiap gerakannya selalu dimulai dengan mengingat Allah baik dalam 

keadaan duduk, berdiri ataupun berbaring. 

2. Selalu bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. 

3. Menjauhi perbuatan syikir yakni penyembahan selain kepada Allah swt. Jika 

ada seorang diantara mereka sekalipun dia ulama memberikan pengabdian 

selain pada Allah swt. Maka dia tidak bisa dikatakan lagi sebagi seorang 

Muslim. 

4. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah swt.  
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Yayasan Pembinaan Masjid Salman ITB, 1997), h. 12. 



 

20 
 

5. Memiliki sifat rendah hati dan menerima segala pendapat yang mampu 

mengubah dirinya kearah yang lebih baik kemudian direalisasikan dalam 

bentuk perbuatan, sikap maupun ucapan. 

6. Selalu percaya pada tauhid Rububiyah Allah serta berusha menjalankan apa 

yang diajarkan Allah dalam kitab Sucinya. 

7. Tidak ingkar pada siapapun baik urusannya dengan Allah ataupun dengan 

sesama manusia. 

8. Takut kepada hari pembalasan. 

9. Punya sifat penuh kehati-hatian dalam arti tidak gegabah, memiliki sifat sabar 

yang luar biasa dalam menghadapi tantangan hidup dan mampu 

mengendalikan hawa nafsunya. 

10. Mampu menjaga dan memelihara shalatnya agar tidak terlewatkan waktunya 

atau kurang syarat rukunnya. 

11. Gemar bersedekah dijalan Allah swt baik untuk kepentingan jihad fi-sabilillah 

atau bentuk sedekah lainnya. 

12. Tetap berbuat baik kepada siapapun sekalipun mereka berbuat jahat pada 

dirinya. 

Pada umumnya ulama adalah orang-orang yang mampu dijadikan panutan 

ditengah-tengah masyarakatnya, mampu dijadikan sebagai panutan sehingga segala 

aktivitas yang dilakukan oleh seorang ulama akan selalu jadi pusat perhatian oleh 

lingkungannya.
22

Kedudukan sebagai seseorang yang memiliki peran penting bagi 

pesantren dan masyarakat tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, tanpa 

terkecuali baik ulama laki-laki maupun perempuan perannya baik tingkah laku dan 
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tugasnya sebagai pemimpin pondok menjadi hal yang selalu menarik perhatian 

jama‟ahnya. 

  Islam sangat menjunjung tinggi tentang masalah kesamaan gender sehingga 

tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dihadapan Allah Swt, cukup yang 

menjadi perbedaan mereka adalah dari segi pencapaian menuju Ridha Allah swt. 

Pada pengertian ini, dijelaskan bahwa perempuan boleh melakukan segala hal 

sebagaimana yang dilakukan oleh seorang laki-laki tidak ada batasan bagi keduanya 

selama semua sesuai pada kodrat yang ada dalam ajaran syari‟at Islam.
23

 Ketika 

seorang laki-laki bisa menjadi pemimpin maka Perempuan pun diberi kesempatan 

untuk bisa dijadikan panutan atau pemimpin di masyarakat, sama halnya bahwa laki-

laki bisa jadi seorang ulama ditengah-tengah masyarakat begitupun sebaliknya 

perempuan juga boleh jadi ulama yang pantas dijadikan panutan oleh masyarakat. 

Selama yang dilakukan adalah hal kebajikan maka dibenarkan dalam islam, baik laki-

laki maupun perempuan boleh melakukannya. 

Menjadi seorang ulama adalah pekerjaan mulia disisi Allah swt. Bahkan 

dalam Islam sudah menjadi tugas baik laki-laki maupun perempuan untuk 

menyampaikan dakwah atau kebenaran mengenai Islam walau hanya satu ayat. 

Sebagaimana dalildalam  al-Qur‟an dan hadist Nabi saw sebagai berikut. 

Sesungguhnya satu-satunya agama yang paling benar bagi manusia dan jin 

adalah agama Islam, Rasulullah sendiri memerintahkan para sahabatnya dan seluruh 

ummatnya untuk menyampaikan risalah dari beliau dan kebenaran Allah swt, 

sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Maidah/ 5:3 yang berbunyi : 
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Terjemahnya: 

Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah 
kusempurnakan bagimu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama 
bagimu.

24
 

Lalu Nabi saw bersabda “sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat”, al-

ma‟afi Nahrawani mengatakan, “agar kiranya setiap orang yang mendengarkan 

perkara yang disampaikan Nabi saw agar bersegera menyampaikannya lagi walau 

hanay sedikit, tujuannya agar nukilan dari Nabi saw dapat segera tersambung dan 

tersampaikan seluruhnya”. Hal ini juga sebagaimana sabda Nabi sawyang 

mengatakan “hendaklahkiranya yang hadir dapat menyampaikannya kembali pada 

yang tidak hadir”. Hadis tersebut bersifat perintah yang merujuk pada hukum fardhu 

kifayah. 

Eksistensi perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dalam 

Islam khususnya kapasitasnya sebagai hamba Allah, khalifah ataupunkeberadaannya 

di antara hamba Allah lainnya. Selain itu, Islam tidak pernah membeda-bedakan 

antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh prestasi dan kedudukan yang 

dibenarkan dalam Islam.
25

 

Dalam sejarah Islam bahkan diceritakan tentang kedudukan dan peran ulama 

perempuan. Pada masa Nabi sawulama perempuan yang terkenal pada zamannya ada 

Aisyah ra yang tidak lain adalah istri Rasulullah sendiri, yang diberi julukan 
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Humairah yakni perempuan yang sangat cerdas. Menurut sejarah kecerdasan beliau 

dibuktikan dengan diberikannya kepercayaan oleh Rasulullah saw dalam memberikan 

jawaban atas masalah yang sedang dihadapi umat saat itu, bukan hanya itu Aisyah r. 

juga dikenal dengan julukan Ummul al-Mu‟minim (ibunya orang-orang beriman) 

beliau banyak menguasai ilmu pengetahuan seperti hadis, ilmu astronomi, fiqh, 

penguasaan Aisyah pada beberapa bidang ilmu membuat banyak sahabat atau para 

tabiin yang ikut belajar pada beliau. Banyak ilmu dari Rasulullah yang diterima 

langsung oleh Aisyah, hal itu dibuktikan tercatat sekitar 1.200 lebih hadis Nabi saw 

yang diriwayatkan oleh Aisyah ra dan sekitar 300 diantaranya berhasil diriwayatkan 

kembali oleh Bukhari dan Muslim. Namun, sepeninggalan Rasulullah kedudukan 

sosial perempuan kembali mengalami krisis, yang awalnya telah membaik kembali 

berbalik arah pada aturan-aturan bangsa arab pra sebelum masuknya islam, 

perempuan kembali tidak dipercaya.
26

 

Sungguh mulia kedudukan ulama, sehingga keberadaannya sangat diagungkan 

penduduk bumi sebab sudah diketahui bersama bahwa ulama adalah penerus Nabi. 

Masyarakat luas mengenal ulama adalah seseorang yang suci, beradab lagi berilmu, 

bahkan keberadaan ulama laki-laki lebih dianggap keberadaannya dibandingkan 

ulama perempuan. Padahal jika boleh menengok sebentar,pada masa Nabi sawsejarah 

membuktikan bahwa perempuan pun mampu berkiprah menjadi seorang ulama 

layaknya seorang ulama laki-laki yang berkiprah di ranah publik saat ini. Maka dari 

penjelasan diatas, penulis akan mengkaji bagaimana ulama perempuan dimasa 

Rasulullah dan ulama perempuan pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. 

 

                                                             
26

M. Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera hati, 2011), h. 34. 



 

24 
 

1. Ulama Perempuan di Zaman Nabi Muhammad saw. 

Kedudukan perempuan awal Islam datang sungguh sangat berbeda 

perlakuannya jika dibandingkan dengan perlakuan masyarakat arab pra-sebelum 

datangnya Islam. Sebelumdatangnya Islam harkat dan martabat diri perempuan 

dianggap hina dihadapan manusia dan tuhan, bahkan derajat perempuan berada 

urutan paling bawah. Sehingga tidak heran lagi jika waktu itu pendidikan buat kaum 

perempuan tidak begitu dianggap penting, hingga semuanya berubah ketika Islam 

datang dilingkungan mereka saat itu. Gerakan perempuan serta kesempatan untuk 

perempuan untuk berpartisipasi dalam segala bidang terbuka luas, khususnya dalam 

bidang keagamaan menjadi seorang ulama. Hingga disebutkan dalam sejarah bahwa 

semenjak agama Islam datang yang dibawa oleh rasulullah ke tanah arab kepedulian 

terhadap kaum hawa mulai diperhatikan, kontribusidan kepedulian terhadap kaum 

perempuan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat 

kearah yang lebih baik. 

  Saat itu ajaran Islam tentang persamaan gender telah dijalankan sesuai 

syari‟at. Mulai saat itu juga perempuan dan laki-laki punya hak yang sama untuk 

berkiprah di ranah publik, misalnya saja nabi menjelaskan bahwa laki-laki dan 

perempuan punya hak yang sama dalam hal menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi 

saw: 

 طَلَُب اْلِعْلْم َفِرْثَضةٌ َعلَى ُكلِّ ُمْسلِم  

Artinya: 

Menuntut Ilmu adalah kewajiban setiap muslim baik laki-laki maupun 
perempuan (Riwayat Ibn Majah, al-Baihaqi dan ibn Abd al-Barr).  

Pendidikan ternyata merubah watak kaum perempuan bangsa arab menjadi 

lebih kritis, contohnya saja seorang perempuan bernama ummul mu‟minin Ummu 

Salamah pernah mempertanyakan kedudukan perempuan dalam al‟quran “kami telah 
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beriman kepada Islam serta melakukan hal-hal sebagaimana yang engkau lakukan, 

tetapi mengapa kaum laki-laki saja yang disebut dalam al-Qur‟an sedangkan kaum 

hawa tidak?dari pertanyaan inilah, sebutan kaum muslimin secara umum berubah 

menjadi Muslimin wa „I-muslimat dalam al-Qur‟an.
27

 

Dalam al-Qur‟an bahkan dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-

laki dan perempuan, mereka sama-sama ciptaan Allah swt, cukup yang membedakan 

mereka adalah dari segi takwanya bagaimana dia membawa kehidupan di dunia 

menjadi bekal untuknya ketika pulang menghadap pada Allah swt. sebagaimana yang 

dikatakandalam (QS. Al-hujurat/ 49:13), yaitu: 

 

                                    

              

 

Terjemahnya:  

 Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan 
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, sesungguhnya 
yang membedakan kalian adalah yang paling takwa di antara kamu.

28
 

Serta kewajiban yang dibebankan kepada mereka baik perempuan atau laki-

laki demikehidupan yang lebih baik dengan melakukan kegiatan positif sebagaimana 

tercantumdalam (QS. An-Nahl/ 16: 97): 
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Terjemahnya: 

 Barangsiapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam 
keadaan beriman, maka akan kami berikan keberkahan hidup serta pahala 
yang berlipat dari apa yang telah mereka kerjakan.

29
 

 Bagaimana sebenarnya kepemimpinan perempuan dalam Islam? rasulullah 

menjelaskan bahwa pada umumnya perempuan memiliki sosok yang aktif, sopan, dan 

terpelihara akhlaknya, sehingga dimasa hidup Rasulullah perempuan lebih aktif di 

ranah publik dan banyak meriwayatkan hadis, sehingga tidak salah jika banyak ulama 

tersohor Islam yang pernah pada sejumlah ulama perempuan. Misalnya saja, Imam 

adz-Dzahabi dalam Syiar A‟lam an-Nubala‟ menyebutkan bahwa Ibnu Asakari 

(seorang ahli hadis terkenal dari Syam) pernah belajar atau berguru kepada 80 orang 

ulama perempuan. Bahkan di dalam al-Qur‟an banyak diceritakan kisah tentang sosok 

ideal perempuan, seperti kisah al-Istiqlalal-Siyasah pribadi yang memiliki 

kemandirian politik (QS. Al-Mumtahanah/ 60:12), kisah al-Istiqlal al-Istiqha dia 

perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi (QS. An-Nahl/ 16: 97), sosok 

perempuan yang menjadi pengelola peternakan dalam kisah nabi Musa di Madyan 

(QS. Al-Qashash/28: 23).
30

 

Sayangnya keunggulan tentang figur ulama perempuan tidak berlangsung 

lama, setelah sepeninggal Rasulullah, kehadiran ulama perempuan mulai berkurang 

tepatnya hal ini terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab 

misalnya saja perempuan dilarang ke masjid, perempuan bahkan telah diasingkan 

keberadaannya di dunia politik untuk maju menjadi figure pemimpin, kepemimpinan 

perempuan seakan telah dihapus dari dunia kesejarahan Islam. Dan parahnya lagi 

                                                             
29

Kementerian Agama, Al-qur’an dan Terjemahnya, h. 278. 

30
Yayuk Fauziyah, “Ulama Perempuan dan Dekontruksi Fiqih Patriarkis”, Jurnal Islamica5, 

no. 1 (2010): h. 164. 



 

27 
 

seakan kita sudah mulai lupa bahwa pernah ada pemikir perempuan yang pantas 

disebut sebagai ulama misalnya Sayyidah Nafisah (guru terkenal imam Syafi‟I saat 

mengikuti halaqoh di kota Fustat), Shaykhah Suhda (yang mengajarkan disiplin ilmu 

sastra, stilistika sampai puisi), Rabi‟ah al-Adawiyah dalam kajian sufi, dan berbagai 

figure ulama perempuan lainnya.
31

 

2. Ulama Perempuan Sepeninggal Nabi Muhammad saw. 

  Setelah wafatnya nabi Muhammad saw, menurut sejarah waktu itu posisi 

perempuan seperti kembali ke masa sebelum Islam masuk ke tanah arab, bahkan 

kedudukan perempuan yang semasa hidup Rasulullah diberikan tempat yang sama 

dengan kaum laki-laki sepeninggal beliau kembali direndahkan keberadaannya. 

Sejarah mencatat hal tersebut terjadi pada masa khalifah Umar ibn Khattab sehingga 

banyak yang mengklaim bahwa sang khalifah yang harus bertanggung jawab atas 

proses tersebut.Ada pendapat yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah ulah 

khalifah umar sendiri karena beliau tidak senang jika figurperempuan kembali 

berkiprah di ranah publik. Sehingga pada masanya, peraturan yang keras dan 

menindas keberadaan kaum hawa kembali diberlakukan saat itu.  

  Bahkan berdasarkan kutipan tulisan Fatimah Mernisi diceritakan bahwa sejak 

saat itu peran ulama perempuan lambat laun mulai terpinggirkan keberadaanya. Jika 

pada zaman Rasulullah, rata-rata keberadaan perempuan diberikan kesempatan yang 

sama dalam mengejar pendidikan yang layak namun berbanding terbalik ketika 

memasuki masa kepemimpinan khalifah Umar Ibn Khattab, semenjak itu jumlah 

perempuan yang menjadi ulama pun mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan 
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model kepemimpinan yang awalnya demokratis berubah menjadi sistem monarkhi 

ketika masa kepemimpinan umar. Kalaupun ulama perempuan masih ada namun 

keberadaannya sudah tidak sepopuler pada zaman Rasulullah, mereka hanya terbatas 

pada ranah domestik saja yang hanya berkaitan dengan dunia mereka sendiri. 

Beberapa ulama perempuan yang dianggap berani untuk memberi pandangan 

kritisnya pada waktu itu seperti: Sukaynah binti Husein, Amran binti Abd Al-Rahman 

(Wafat 718 M.), Hafshah binti Sirin (Wafat 718 M.), Zainab binti Al-Syar‟i dan 

Sayyida Nafisa.
32

 

  Dalam sebuah artikel diceritakan saat Yulianti Muthmainnah (Peserta 

Pengkaderan Ulama Perempuan) melakukan wawancara bersama Rahima (penggelar 

Pengkaderan Ulama Perempuan), beliau mengatakan “sungguh keberadaan kami 

dianggap kecil dan sederhana, terkhusus persoalan agama, tak jarang jika masalah 

agama yang kami sampaikan mereka akan selalu mempertanyakan kembali asal usul 

kami menerima ilmu agama tersebut, atau pertanyaan lainnya yang mengecilkan 

posisi kami di lingkungan masyarakat. Apalagi jika kami dihadapkan dengan para 

tokoh ulama yang kuat dan terpandang, seakan mereka lupa dengan nasehat nabi 

unzur ma qala walatanzur man qala (lihat apa yang dikatakan jangan lihat siapa yang 

mengatakannya). Selain itu, bicara soal ketidakadilan seorang perempuan dalam 

literature fiqh bukanlah persoalan yang mudah, keberadaan kami biasanya dianggap 

asing, hingga hal inilah yang mendorong semangat saya untuk melakukan sebuah 

kegiatan yang mampu membangkitkan kembali keberadaan ulama perempuan yang 

sesungguhnya pada masyarakat”. Salah satu tujuan utama Rahima membentuk 
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kegiatan Pengkaderan Ulama Perempuan (PUP) adalah mengembalikan posisi ulama 

perempuan bahwa mereka juga punya hak yang sama untuk bisa kembali berkiprah di 

ranah publik.
33

 

  Dari dulu kesempatan bagi perempuan untuk mendalami ilmu pengetahuan 

keagamaan sehingga mereka dikenal dengan sebutan ulama (orang-orang yang 

berilmu) seringkali dihadapkan oleh beberapa persoalan, misalnya saja 

ketidakpercayaan mereka tentang perempuan boleh berkiprah di ranah publik seperti 

halnya laki-laki sehingga dari dulu kedudukan perempuan hampir tidak pernah 

diproritaskan khususnya dalam hal pendidikan, akibatnya perempuan tidak pernah 

mendapatkan tempat yang luas untuk mengapresiasikan dirinya. Dari problem yang 

dihadapi kaum perempuan dari dulu hingga sekarang terkhusus soal kedudukan dan 

perannya di tengah masyarakat, maka dari itu melalui ikhtiar bersama Indonesia 

mulai membentuk lembaga keagamaan atau organisasi-organisasi besar islam seperti 

Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah guna melibatkan dan memberi ruang bagi 

perempuan di ranah keulamaan. Diharapkan melalui lembaga keagamaan seperti NU 

dan Muhammadiyah dapat memperjuangkan kembali dan memperkuat kehadiran 

ulama perempuan di Indonesia pada khususnya. Sama halnya bahwa dari dulu hingga 

sekarang yang menjadi visi misi utama pondok pesantren As‟adiyah adalah 

melahirkan calon ulama-ulama baik laki-laki maupun perempuan yang berkualitas 

dan memiliki daya saing yang hebat serta tidak lupa pada almamater pertama mereka 

                                                             
33

Widyastini, Gerakan Feminisme Islam dalam Perspektif Fatimah Mernissi, Jurnal 

Filsafat18, no. 1 (2008): h. 61. 



 

30 
 

menuntut ilmu sehingga diharapkan kedepannya bisa memberikan sumbangsih yang 

berguna untuk perkembangan pondok pesantren As‟adiyah .
34

 

3. Perempuan Hebat dalam Sejarah Islam. 

  Banyak perempuan cerdas yang terekam sejarah karena jasa-jasanya pada 

zaman rasulullah saw. Mereka dianggap sebagai perempuan yang berpengaruh dan 

memberikan sumbangan besar bagi perkembangan Islam. Berikut beberapa figur 

perempuan cerdas dan berjasa besar di zaman rasulullah serta beberapa kontribusi 

mereka, sebagai berikut: 

a. Fatimah binti Abdur-Rehman 

  Kontribusi kaum perempuan dalam pelestarian hadis ternyata sangat besar. 

Sebagian besar penyusun hadis penting dari periode awal menerima banyak masukan 

dari sejumlah guru perempuan sebagai otoritas langsung. Ibn hajr belajar dari 53 

wanita, As-sakhawi memiliki ijazah dari 68 wanita, sementara As-suyuti belajar dari 

33 wanita, seperempat dari jumlah shuyukh-nya. Kemudian pada abad keempat, ada 

Fatima binti Abdur-Rehman yang dikenal sebagai As-sufiyyah karena kesalehannya 

yang besar.
35

 Fatima adalah perempuan terpelajar yang majelisnya selalu pada 

hadirin. Dia merupakan cucu dari ahli hukum terkemuka Al-muhamili, Umm Al-fath 

Amat As-Salam dan putri dari Abu Bakar Ahmad, seorang hakim terkemuka. 

b. Khadijah binti Khuwailid 

Jika bicara tentang perempuan cerdas dan berjasa besar pada masa rasulullah, 

nama Khadijah binti Khuwailid tentu tak luput disebut. Khadijah adalah istri 
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NabiMuhammad saw dikenal sebagai pengusaha sukses, perempuan berpendidikan 

dan istri saleh yang selalu mendukung suaminya dalam berdakwah. Khadijah juga 

dikenal sebagai perempuan yang berpikiran maju. Dia suka berinovasi dalam 

berbisnis, tapi tak pernah meninggalkan kejujuran dalam berniaga. Perbuatan-

perbuatannya dituliskan dalam banyak risalah dan menjadi teladan dalam berperilaku 

bagi Muslimah. 

c. Fathima binti Al-hasan 

Fathima binti Al-hasan ibn Ali Ad-Daqqaq Al-qushayri adalah seorang ulama 

hadis. Dia diperkirakan hidup pada abad kelima dan keenam. Perempuan ini terkenal 

karena kesalehan dan penguasaan kaligrafinya. Selain itu, dia juga memiliki 

pengetahuan yang besar atas hadis dan isnad. 

d. Fatimah binti Muhammad 

Fatimah adalah anak perempuan dari nabi Muhammad saw dan Khadijah. 

Perempuan satu ini dikenal berkat sifat lemah lembut dan kecerdasan yang 

dimilikinya. Fatimah juga dikenal sebagai Shahdah, sang penulis dan menerima gelar 

kehormatan dari Musnida Asfahan. Fatimah mendirikan sebuah pondok sufi dan 

memberikan ceramah tentang sahih Al-bukhari yang dihadiri banyak pelajar. 

e. Amra binti Abdurrehaman 

Amra binti Abdurrehaman adalah salah satu ulama besar abad kedelapan yang 

dikenal sebagai seorang ahli hukum, mufti, dan ulama hadis. Selama masa Khalifah 

Umar bin Abdul Aziz, dia dianggap sebagai otoritas penting terkait hadis-hadis yang 

diriwayatkan oleh Aisyah, istri Rasulullah. Amra binti Abdurrehaman memiliki 

cukup banyak murid. salah satunya adalah Abu Bakar bin Hazim, hakim terkenal 
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Madinah yang diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk Menyusun 

hadis. 

f. Aisyah R.A. 

Aisyah merupakn istri Rasulullah yang dijuluki ummul mukminin atau ibunya 

orang-orang mukmin. Perempuan yang sangat dicintai Rasulullah ini adalah putri dari 

khalifah pertama, Abu Bakar Ash-siddiq. Aisyah dikenal cerdas dan berpengaruh 

dalam politik. Aisyah dikenal cerdas dan berpengaruh dalam politik. Abu Amr bin 

Abdul Barr pernah menyebutkan bahwa dia merupakan satu-satunya perempuan yang 

menguasai tiga keilmuan pada masanya, yaitu ilmu fikih, kedokteran, dan syair. 

g. Al-shifa binti Abdulla Al-quraishiyya Al-adawiyah 

Al-shifa binti Abdulla Al-quraishiyya Al-adawiyah adalah salah satu wanita 

bijak pada zaman Rasulullah. Nama aslinya Layla, tetapi dia menerima gelar Al-shifa 

yang berarti penyembuhan. Perempuan satu ini terlibat dalam administrasi public. Dia 

juga terampil dalam ilmu kedokteran. 

h. Nusayba binti Ka‟ab Al-mazneya 

Nusayba binti Ka‟ab Al-mazneya dikenal sebagai dokter berjasa besar dalam 

perang uhud. Beliau menawarkan layanan medisnya dengan meminta izin rasulullah 

untuk pergi ke medan perang, beliau juga menjadi relawan di perang badar, perang 

khaibar, perang hunain, dan perang yamamah dengan merawat mereka yang terluka 

serta menyediakan air minum.
36

Dari literatur sejarah peradaban Islam, keulamaan 

perempuan sesungguhnya sudah ada sejak zaman rasulullah saw, mereka tidak hanya 

ada melainkan juga berperan penting dalam proses turunnya wahyu (seperti turunnya 
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ayat 35 surah Al-ahsab yang diawali oleh pertanyaan Ummul Mukminin Ummu 

Salamah ra), dialektika nash (teks sumber) dengan realitas seperti datangnya 60-an 

sahabiyat (perempuan-perempuan sahabat Nabi saw) kepada Nabi saw yang 

mengadukan suami mereka yang sering melakukan kekerasan karena merasa 

diperbolehkan, dan kemudian nabi mengancamsuamii yang suka memukul istri, dan 

terserapnya aspirasi dan terpetakannya kondisi perempuan sehingga terakomodasi 

dalam hukum Islam (seperti jawaban Nabi kepada 3 sahabiyat yang mengalami 

istihadhah dimana jawaban kepada masing-masing tidak sama karena kearifan Nabi 

saw pada keadaan perempuan yang tidak sama satu sama lain).
37

 

 Pada masa rasulullah saw, perempuan juga berperan dalam memberikan saran 

kepada nabi saw disaat yang penting dan genting (seperti yang dilakukan Ummul 

Mukminin Ummu Salamah ra saat peristiwa perjanjian Hudaibiyyah), dalam proses 

pengajaran dan penyebarluasan riwayat, ajaran agama, dan ilmu pengetahuan (Aisyah 

ra adalah sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, dan beliau menjadi rujukan 

guru spiritual para sahabat lain dalam hal agama baik laki-laki maupun perempuan, 

membentuk komunitas yang belajar langsung kepada Nabi (sahabiyat Anshar 

menonjol perannya di sini, Asma‟ binti Umais ra menjadi juru bicara mereka), 

mengkritisi tradisi, fenomena, pandangan, bahkan kebijakan yang merugikan 

perempuan (seperti seorang Sahabiyah yang mengkritisi sahabat yang melarang 

perempuan shalat di masjid, atau sahabiyah Anshar yang memprotes Khalifahh Umar 
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karena membatasi mahar karena pembatasan yang demikian tidak sesuai dengan QS. 

An-nisa‟/ 4:20).
38

 

 Keberadaan dan peran para sahabiyat ini begitu nyata dan diakui oleh semua 

penulis biografi sebagai periode terbaik dalam lintasan sejarah Islam. Namun. Setelah 

abad kedua atau 8 Masehi sampai dengan abad kesembilan atau 15 Masehi, terjadi 

penurunan drastis peran perempuan dalam pembentukan dan penyampaian ilmu dan 

hadis. Peran perempuan umumnya sebagai guru dan penyampai Riwayat, hanya 

sedikit yang diakui keulamaannya dan menjadi mufti. Faktor penting penyebab turun 

drastisnya peran perempuan dalam ilmu agama adalah pandangan yang merendahkan 

perempuan, termasuk dari para ulama laki-laki dan penguasa, dan lebih dominannya 

tradisi patriarki di setiap dinasti saat itu, termasuk dinasti Abbasiyah, justru Ketika 

keilmuan Islam mencapai puncak kejayaan.
39

 

 Di masa sahabat, proporsi sahabiyat (ulama perempuan) yang terekam dalam 

Ath-thabaqat Ibn Sa‟d adalah 16,5% atau lebih dari 1200 orang dalam hitungan Ibn 

Sa‟ad. Pada masa tabi‟in menurun drastic menjadi 1,9% atau hanya sekitar 90 orang 

dalam hitungan Ibn Hibban. Pada masa masa Tabi‟it Tabiin lebih sedikit lagi Ibn 

Hibban mencatat 14 orang saja, sedangkan Ibnu Hajar mencatat 3 orang dan Ibn 

Sa‟ad 16 orang perempuan. Sejak abad kedua atau 5 H, hanya sekitar 10 orang 

perempuan yang dikenali setiap satu abad sebagai penyampai ilmu agama. Sebagian 

besar berasal dari kelas menengah dan berpendidikan. Diantara yang sedikit itu ada 

nama nafisah binti Al-hasan (Wafat 208 H/824 M) mengajarkan hadis kepada imam 
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syafi‟I ra, ummu umar Ats-Tsaqafiyah mengajar hadis kepada imam ahmad bin 

hanbal ra.
40

 

 Mulai abad 6-10 Hijriah, jejak ulama perempuan mulai lebih banyak terekam 

dibanding abad sebelumnya. Dari 13 orang pada abad 5 menjadi 40-an orang pada 

abad 6 H. Abad 8 H, Ibn Hajar mencatat 168 perempuan penyampai ilmu agama, 

pemberi dan penerima Ijazah, dan beliau sendiri belajar pada 33 guru perempuan. 

Abad 9 H, As-sakhawi mencatat ada sekitar 405 perempuan alim sebagai guru dan 

penyampai ijazah dan beliau sendiri berguru kepada 46 perempuan. Abad 10 H, As-

suyuthi belajar hadis pada 33 guru perempuan. Abad 11 H/ 16 M sampai abad 13 H/ 

19 M, peran perempuan menurun tajam dalam kesarjanaan Islam dan kemunduran 

politik umat Islam. Mulai abad 20 suara untuk menyatarakan perempuan dalam akses 

kepada Pendidikan dan kritik terhadap wacana agama yang merendahkan dan 

meminggirkan kaum perempuan mulai terdengar. Rifaah Al-thahtawi dari mesir 

(1801-1873 M) yang memulai dan kemudian disambut oleh banyak ulama termasuk 

ulama laki-laki seperti Qasim Amin, Muhammad Abduh dan lain-lain. Suara ini terus 

bergema, mengubah pandangan keagamaan Sebagian muslim menjadi lebih aramah 

terhadap perempuan, dan kemudian menjalar di berbagai belahan dunia serta 

memasuki ranah-ranah pemikiran dan Tindakan yang lebih luas hingga kini.
41

 

 Dari paparan diatas, dapat dinyatakan bahwa peran ulama perempuan ada dan 

nyata dalam sejarah peradaban Islam, namun terjadi pasang surut yang nyata juga. 

Meski demikian, ini bukan indicator tidak adanya perempuan cerdas dan 
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berintegritas. Sebab hasil kajian Adz-dzahabi dalam Mizan Al-I‟tidal, kitab rijal hadis 

yang berisi perawi yang dinilai dhaif riwayatnya, mengkonfirmasikan kapabilitas dan 

kredibilitas perempuan. Beliau berkomentar tentang 4000 perawi yang ia nyatakan 

“tertuduh dusta”, beliau mengatakan “dan saya tidak melihat seorang wanita pun 

yang tertuduh berdusta dan ditinggalkan hadisnya”. 

 Menurunnya peran keulamaan perempuan lebih dikarenakan oleh situasi 

sosial budaya dan politik yang tidak mendukung. Pada saat Rasulullah saw sebagai 

pemegang otoritas agama dan negara sangat memberi ruang aktualisasi kepada 

sahabiyat (ulama perempuan) dan para sahabiyat sendiri memiliki banyak inisiatif, 

maka peran sahabiyat teraktualisasikan dengan sangat baik. Sebaliknya, Ketika 

kebijakan negara, pandangan dan tradisi keagamaan masyarakat tidak memberi ruang 

kepada ulama perempuan, keberadaan dan perannya pun menurun. Ironisnya, sejarah 

Islam mencatat pada saat peradaban Islam mencapai puncaknya di bidang ilmu 

pengetahuan, ulama perempuan yang namanya sejajar dengan ulama laki-laki justru 

menurun. Menjadi jelas bahwa peran keulamaan perempuan tidak bisa dilepaskan 

dari dukungan struktural para pemerintah negara dan juga dukungan kultural 

masyarakatnya.
42

 

4. Ulama Perempuan Hebat IndonesiaTimur  

a. Anangguru Hudaedah 

Guru pengaji dari Mandar, sekitar tahun 1990 merupakan tahun kesediahn 

Hudaedah karena K.H. Muh. Zein guru yang sudah Hudaedah anggap seperti guru 

sendiri serta yang megajarkan ilmu agama meninggalkan dirinya untuk selama-
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lamanya. Kepada Hudaedah, sang guru menitipkan “warisan” penting berupa ilmu 

yang harus ia lanjutkan kepada generasi berikutnya. Sejak K.H. Muh. Zein 

meninggal, Hudaedah kemudian mengambil alih penuh mengasuh santri-santri di 

rumah gurunya, di Jalan Ulama KH. Muh. Zein mewariskan rumah ini kepada salah 

seorang putranya. Di rumah ini pula, Hudaedah tinggal dan mengajar santri-santrinya 

setiap hari. Lambat laun, seiring jumlah santri kian bertambah, masyarakat kemudian 

memanggil Hudaedah dengan sapaan Annanguru Edda, ini adalah bentuk 

penghormatan dan penghargaan spiritual tertinggi masyarakat kepada Hudaedah yang 

dipandang ahli agama atau ulama. Sementara Edda adalah nama panggilan 

akrabnya.
43

Sejak Annanguru Edda mengajar, perempuan mulai ramai ikut 

mappangaji kitta, dengan model sorogan atau halaqah. Padahal sebelumnya 

perempuan di Bonde dan Campalagian yang ikut mendalami kitab gundul terbilang 

Langkah dan bisa dihitung jari. 

b. Hajjah Sitti Sulehah Imran 

Ulama perempuan dari bumi Assamalewuang lahir pada 5 Januarii 1932. 

Kehadiran dan ketokohan Sitti Sulehah mampu mengubah image perempuan dalam 

pandangan masyarakat, khususnya di desanya. Bahwa, perempuan juga memiliki 

potensi yang sama dengan laki-laki. Usia, jarak, tenaga, dan waktu tidak menjadi 

hambatan perempuan untuk mendapatkan haknya menuntut ilmu, meraih impian, dan 

mewakafkan waktunya untuk kemaslahatan umat. Perempuan memiliki peran yang 

sama dengan laki-laki, mengabdikan dirinya untuk kepentingan agama dan bangsa. 

Tah heran, wibawa Sitti Sulaeha termasyhur di kalangan masyarakat. Oleh 
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masyarakat Mandar, ia pun mulai dipanggil Annangguru. Annangguru Sitti Sulaeha 

menjalankan setiap perannya dengan penuh tanggung jawab, baik sebagai ibu rumah 

tangga, abdi negara, sekaligus tokoh agama. Sebagai perempuan yang bekerja di 

kabupaten Majene, ia memiliki tekad dan usaha yang gigih untuk terus 

mengembangkan kompetensinya sebagai pengajar, meskipun harus menempuh jarak 

yang jauh dari Majene ke Parepare yakni 146 km.
44

 

c. Sitti Ziarah Makkajareng 

Lahir di Ponrang (saat ini masuk wilayah kabupaten Luwu) pada 25 Mei 

1937. Ide dan gagasan Sitti Ziarah sehubungan dengan pendirian PMDS putri, agar 

perempuan diperhatikan dalam perolehan Pendidikan. Ia menginginkan keikutsertaan 

kaum perempuan dalam bidang Pendidikan. Ia begitu perhatian terhadap nasib 

kaumnya. Beliau mengingkan perempuan bisa setara dengan pria dalam perolehan 

Pendidikan. Karena perempuan adalah calon ibu, di samping sebagai pendamping 

suami, juga sebagai Pendidikan pertama dan utama dalam rumah tangga, yang 

membentuk kepribadian anak, mempersiapkannya sebagai generasi penerus yang 

berkualitas, dan sebagai kader-kader Islam pemimpin masa depan. Ketika menjabat 

Direktur Pesantren Putri, di tengah kesibukan sebagai dosen, Sitti Ziarah 

Makkajareng terlibat aktif dalam pembinaan kepribadian santri, untuk membentuk 

santri berakhlak mulia, ia mengajarkan nilai-nilai Islami yang dipadukan dengan nilai 

kearifan lokal. Ia pernah menyatakan mengamalkan ajaran agama berdasarkan yang 

diajarkan oleh gurunya K.H. Hasyim. Sepeninggal K.H. Hasyim tahun 1992, Sitti 

Ziarah dituakan, karena selalu memberi nasehat dan dorongan moril kepada para 
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pendiri dan pengelola PMDS pura dan putri. Ia belatar bangsawan, seorang opu, 

tetapi hubungannya dengan semua orang terjalin baik. Ia tidak pilih kasih dan 

menempatkan setiap manusia dalam posisi yang sama.
45

 

d. Prof. Siti Muriah 

Lahir pada hari Minggu Kliwon 21 November 1952 di sebuah rumah di 

Dukuh Kambing, yang menjadi bagian dari sebuah desa terpencil bernama Kamula. 

Desa yang berada di bawah kaki gunung kelud, blitar, Jawa Timur. Saat dewasa, 

Ketekunan muriah sebagai seorang pembelajar dan keuletannya sebagai seorang 

aktivis, membuat Muriah tak pernah sepi dari prestasi, baik di bidang akademik 

maupun non akademik. Muriah tak pernah absen meraih peringkat satu pada setiap 

jenjang pendidikannya. Selain itu, ia juga meraih segudang prestasi dengan menjuarai 

perlombaan pidato Bahasa Arab, MTQ, dan lomba mengarang sederet aktiviitas 

organisasi dan prestasi tersebut, membuktikan Muri‟ah sosok perempuan multitalenta 

yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidangdari ilmu agama hingga seni. 

 Selain bersinar di dunia akademik, Muri‟ah juga merambah dunia dakwah di 

Benua Etam. Ia menjadi salah satu pendakwah perempuan yang masih terbilang 

sedikit di Kaltim saat itu. Bermula pada 1983, seorang tokoh NU sekaligus ulama 

Kaltim, K.H. Hamri Haz (Mantan Ketua MUI Wilayah Kaltim) meminta Muriah 

mengisi ceramah di BPU Kaltim dengan Jama‟ah sekitar 500 orang. Inilah awal dari 

jalan Panjang Muri‟ah menjadi perempuan yang berperan sebagai pioneer dakwah 

dan pembinaan umat di Benua Etam. Muri‟ah kemudian menjadi salah satu 

pendakwah perempuan popular dengan jam terbang cukup tinggi. Sejak ceramah 
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perdana itu Namanya mulai dikenal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk 

mengisi pengajian pada berbagai tempat. Muri‟ah tak hanya sekedar berdakwah. Ia 

juga mendirikan puluhan majelis taklim serta forum pengajian bagi ibu-ibu di 

berbagai temapt. Prestasi dan dedikasinya di bidang dakwah diapresiasi oleh 

Gubernur Kaltim yang kemudian memberikan penghargaan berupa rumah di 

Perumahan Pemda Jalan MT. Haryono Rawa Indah Samarinda.
46

 

e. Prof. Dahlia 

Menelusuri sisik melik ulama perempuan di Kawasan Sulawesi Tengah, ibarat 

mencari jarum dalm tumpukan Jerami tidaklah mudah. Sosok ulama yang menonjol 

kebanyakan alah kaum pria. Tetapi, di tengah kesulitan mencari ulama perempuan 

tersebut, ternyata ada sosok seorang wanita dari Tanah Kaili, dialah Prof. Dr. H. 

Dahlia Syuaeb, M.A. Pengetahuan agamanya mumpuni, pikirannya gemilang, 

ketokohannya berpengaruh dan aktivitas sosialnya terpampang gambling. Nyai 

Dahlia mengabdikan dirinya pada dunia akademik secara totalitas. Prestasi akademik 

sebagai dosen cuku banyak, diantaranya menjadi dosen Tauladan II Univesitas 

Tadulako 2004, kegiatan-kegiatan akademiknya, baik dalam bentuk penelitian 

maupun pengabdian sangat luar biasa.Beberapa karya Nyai Dahlia diantaranya: 

Paham Teologi Perempuan dan Implikasinya terhadap Budaya Kerja Perempuan di 

Bidang Publik 2013, karangannya tentang perempuan (Perempuan dalam Lembaga 

Zakat, tahun 2003, dan Amil Zakat dna Perempuan terbit tahun 2010), sementara 

artikel Jurnal ilmiah di Jurnal bereputasi Internasional yaitu (Women’s Theolocigical 
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Perspective and Its Implication on Their Work Culture In Public Sector) terbit di Al-

Jamiah.
47

 

f. Chadijah Toana 

Lahir di kota Palu, 31 Maret 1943 M. dari pasangan Sitti Rafiah dan Abdul 

Wahid Toana. Disamping mengenyam Pendidikan di sekolah umum, Chadidjah 

Toana mendapatkan Pendidikan agama juga dari keluarganya. Sebagai perintis 

Muhammadiyah di Sulawesi Tengah, ayahnya sangat memperhatikan Pendidikan 

agama anak-anaknya. Masa kecil Chadidjah dihabiskan dengan belajar ilmu agama. 

Salah satu kontribusi besar beliau adalah sistem dakwahnya yang terbilang ekstrim, 

saat kebanyakan ulama perempuan berdakwah pada majelis tertentu, justru Chadidjah 

Toana masuk ke tempat-tempat terlarang seperti diskotik, tempat PSK, untuk 

menyelamatkan kaum perempuan yang ada di sana, sehingga tidak salah jika beliau 

dikenal dengan perempuan pembela hak-hak wanita dan kaum dhuafa. 
48
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reseach) yaitu 

jenis penelitian yang digunakan untuk melihat langsung objek masalah yang sedang 

diteliti. Pada penelitian ini peneliti turun langsung untuk mencatat, mendeskripsikan 

dan menganalisa hal-hal yang memiliki kaitan dengan sesuatu yang sedang diteliti.
49

 

2. Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Kabupaten wajo kota 

Sengkang atau tepatnya di Pondok Pesantren As‟adiyah karena As‟adiyah dikenal 

sebagai salah satu pencetak ulama terbesar di Sulawesi Selatan yang pusatnya 

memang berada di kota Sengkang, hingga kota Sengkang sering dikenal sebagai 

sebutan Kota Santri. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

  Karya tulis ilmiah ini termasuk jenis penelitian kualitatif atau penelitian 

lapangan (field research) dimana peneliti berusaha mengumpulkan data dengan cara 

mendekati para informan untuk mengetahui lebih jelas tujuan utama peneliti. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih jelaskeberadaan ulama perempuan 

serta kontribusinya dalam perkembangan pendidikan keagamaan sehingga penelitian 

ini dilakukan dengan: 
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1. Pendekatan Kesetaraan Gender 

  Metode pendekatan ini digunakan untuk melihat dan mempertimbangkan 

persoalan yang akan diteliti di pondok pesantren As‟adiyah, bagaimana peran 

intelektual pesantren As‟adiyah untuk keberadaan ulama perempuan itu sendiri. 

2. Pendekatan historis (Historical Approach) 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui informasi yang akurat tentang 

sejarah panjang perjalanan As‟adiyah hingga sekarang berdasarkan keterangan yang 

diperoleh dari tulisan para tokoh ulama atau didapat dari informan yang mengetahui 

betul perkembangan pondok pesantren tersebut maupun orang atau masyarakat yang 

punya hubungan dekat dengan subjek yang menjadi tujuan awal penelitian 

(significant other). 

 

C. Sumber Data 

  Sumber data adalah sejumlah keterangan yang diperoleh langsung dari 

informan untuk menggali informasi mengenai hal-hal yang  berkaitan dengan 

kontribusi ulama perempuan untuk As‟adiyah, sumber data bisa berasal dari 

dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya, yang 

tentunya menyangkut tentang keperluan penelitian tersebut.
50

 Berikut jenis sumber 

data yang digunakan peneliti: 

1. Data Primer 

 Data primer yaitu data yang diperoleh melalui Field Research atau penelitian 

lapangan, dengan cara Observasi, Wawancara, atau diperoleh dari hasil dokumentasi 
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yang terkait masalah kontribusi ulama perempuan dalam perkembangan pondok 

pesantren.  

2. Data Sekunder 

 Data yang diperoleh dari hasil Library Research atau kepustakaan yang 

berhubungan dengan objek penelitian, biasanya data ini dapat berbentuk buku-buku, 

laporan, jurnal atau karya ilmiyah yang sumbernya bisa saja berasal dari informan 

yang bersangkutan dalam hal ini ulama perempuan pesantren As‟adiyah. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan cara 

mendatangi langsung lokasi yang menjadi tempat obyek penelitian. Dalam hal ini 

penelitian secara langsung masalah apa saja kontribusi ulama perempuan dalam 

Perkembangan Pondok Pesantren As‟adiyah, observasi ini dilakukan agar peneliti 

memperoleh informasi yang akurat,
51

serta memperoleh gambaran yang lebih 

komperhensip kedepannya. 

2. Wawancara (Interview) 

 Wawancara (Interview) adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah 

pihak dengan maksud menggali informasi yang lebih mendalam terkait sumbangsih 

atau kontribusi ulama perempuan di As‟adiyah. Ada tiga macam jenis wawancara 

yang biasanya dipakai oleh seorang peneliti, yang pertama wawancara terstruktur 

yaitu ketika hendak melakukan wawancara maka berbagai pedoman terkait judul 

penelitian telah disusun dan diatur rapi sebagaimana mestinya.Kedua, wawancara 
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semiterstruktur yaitu jenis pelaksanaannya lebih bebasdan Ketiga, wawancara tak 

berstruktur yaitu jenis wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman 

apapun.
52

 

 Jenis wawancara yang digunakan peneliti disini adalah wawancara terstruktur, 

peneliti diharapkan mempersiapkan beberapa jenis pertanyaan yang berhubungan 

dengan obyek penelitian tersebut, mendengarkan dengan baik dan mencatat hal-hal 

pokok adalah kunci utama dalam melakukan sesi wawancara dengan informan atau 

tokoh ulama perempuan yang bersangkutan.   

3. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk pengumpulan data baik berupa dokumen yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
53

Data yang ditemukan dapat berupa 

foto, video, sumbangan, buku ataupun dokumen lain baik gambar atau tulisan yang 

berkaitan tetang kontribusi ulama perempuan dalam pengembangan pondok pesantren 

As‟adiyah. 

 

E. Instrumen Penelitian  

  Peneliti merupakan instrument utama dalam melakukan penelitian, instrument 

penelitian dipakai untuk memperoleh data yang akurat ketika memasuki tahap 

pengumpulan data, biasanya dalam melakukan sebuah penelitian alat-alat yang 

biasanya dibawah oleh seorang peneliti yaitu alat perekam, kamera, alat tulis dan 

sebagainya yang mampu mendukung terlaksananya sebuah penelitian agar berjalan 

dengan baik. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

  Ketika semua data telah terkumpul dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

di lokasi, maka selanjutnya data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif. Melalui 

proses ini maka peneliti akan menemukan wujud asli dari hasil penelitannya tersebut. 

Berikut teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan peneliti:  

1. Reduksi Data 

 Reduksi data (Data Reduction) adalah proses pemilihan data yang ditemukan 

di lapangan. Dalam hal ini reduksi data adalah mencatat hal-hal penting hasil 

observasi atau pengumpulan data yang kemudian disederhanakan agar data mudah 

diolah.
54

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 Proses pemilihan data dengan cara membuat beberapa kesimpulan yang 

kemudian akan dipilih kembali sesuai dengan kebutuuhan untuk memudahkan 

penarikan kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan (verifikasi) 

 Tahap ini adalah tahap akhir dari analisis data, peneliti akan melakukan 

kesimpulan yang akurat berdasarkan data yang telah ditemukan serta dapat menjawab 

rumusan masalah yang ada, pada tahap ini akan dilakukan pengecekan ulang dimulai 

dari pelaksanaan wawancara, observasi, dokumentasi, dan membuat adanya 

kesimpulan untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah nyata dilakukan. 

Jadi, kesimpulan dalam bentuk penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab 

rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, diharapkan penarikan 
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kesimpulan yang dilakukan peneliti mampu menemukan temuan baru yang belum 

pernah ada sebelumnya.
55

 Setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap data secara 

teliti dan diamati dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah dirancang maka 

peneliti akan menemukan temuan berupa deskripsi atau gambar sehingga menjadi 

data yang akurat.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Struktur Pengurus Pusat Pondok Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo 

Sumber Data: Struktur Pengurus Pusat Pondok Pesantren As‟adiyah Periode 
2017-2022 M / 1439-1444 H. 

 Dewan Penasehat/Pembina 

a. Ketua: H.M Jusuf Kalla 

b. Sekretaris: Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA 

c. Anggota: Prof DR. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA 

d. H. Andi Panaungi 

e. Drs. K. H. Suaeb Nawang 

f. DR. H. Abd. Wahid Tahir, M.Ag 

g. Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM 

h. Prof. DR. H. Mansyur Ramli, SE., M.Si 
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i. Pof. DR. H. Natsir Nessa, M.Si 

j. DR. H. Haruna, MA 

k. Prof. DR. H. M. Iskandar Idy, M.Ag 

l. Prof. DR. H. Andi Faisal Bakti, MA 

m. Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, MA 

n. Prof. Dr. H. Jalaluddin Rahman, MA 

o. DR. As‟ad Hasan Basri, MM 

p. DR. H. Husaema Rauf, M.Ag. 

q. Drs. H. Amin Mappa, M.A 

r. DR. H. Sudiman, M.Ah 

s. Dr. H. M. Sanusi Karateng. 

t. Dr. H. Baso Rahmanuddin, M.Kes 

u. Drs. H. Rafiuddin Rasyid 

v. Drs. H. Guntur Mas‟ud 

w. H. Andi Mappatunru 

x. Dra. Hj. Andi Baderiah, MM. 

 

 Dewan Pakar 

a. Ketua : Dr. K.H. Hamza Harun Arasyid, MA 

b. Sekretaris : Dr. H. Muh Rustam Yahya, SH., MH 

c. Anggota : Prof. H. Mappanganro, MA 

d. DR. H. Baharuddin HS 

e. Drs. H. Nahauddin Tinulu, Ms 

f. Drs. H. Yusuf Rasak, M.Ag 

g. Dr. Andi Bunyamin, M. Pd 
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h. Dr. Hj. Andi Nurul Fuadi, MA 

i. Drs. Hamka Karim, M.Ag 

j. DR. H. Mujahid Said, MA 

k. DR. M. Yunus Pasanreseng, M.Ag 

l. DR. H. Andi Yaksan Hamzah, M.Si 

m. DR. H. Andi Syarir Kube, M.Si 

n. DR. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si 

o. DR. Hj. Syamsiar Sulaeman., M.Si 

p. DR. Nurnaningsi, MA 

q. DR. Ahmad Hakim, MA 

r. Drs. H. M. Arsyad Meru 

s. DR. H. Abdul Wahid., M.Ag 

t. DR. H. Abd. Syukur Abubakar, MA 

u. Drs. H. Mursalim Iliyas, MA 

v. Drs. H. Suarna, Ms 

w. Drs. M. Said P. MA 

x. Drs. H. Alimudin Sagaf, M.Ag 

 

 Dewan Pengurus Harian 

a. Ketua Umum :  AG. Drs. H. Muhammad Sagena, MA 

Waki Ketua Umum : AG. Dr. H. Muhyiddin Tahir, M.Th.I 

Ketua I : Drs. K. H M. Idman Salewe, M. Th.I 

Ketua II : Drs. K. H. Riadhi Hamdah, M.HI 

Ketua III : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, MA 

Ketua IV : H. Muh. Yunus Panaungi, SH 
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b. Sekretari Jenderal : Drs. H Andi Syahrulyali Razaq,M.Ag 

Sekretari I : Drs. H. Muhmmad  Hasbi, M.Si 

Sekretaris II : Drs. Alwi Muhammad 

Sekretaris III : Agustan Ranreng, S.Ag 

Sekretaris IV : K. H. Muhammad Subhan, S. Ag.M.Pd 

c. Bendahara Umum : Drs. H. Rafii Rasyid, MAg 

Bendahara I : Drs. H. Jafar Aras, M.Ag 

Bendahara II : H. Baso Panna 

Bendahara III : H. Anwar Sadat Malik, Lc. MA 

 Majelis-Majelis 

A. Majelis Kepesantrenan  B. Majelis Pendidikan Diniyah 

 1. Dr. H. Muhiddin Tahir, M.Th.I 

2. Drs. H. M. Amin Hasan, M.Ag 

3. Abdul Hannan Gatta, M.Ag 

4. Drs. K. M. Suyuti Gaffar, M.Ag 

5. K.M.Ambo Lahang, S.Ag 

 

 1. K.H. Nurdin Maratang, 

S.Ag 

2. K. M. Ahmad Agus 

3. K. M. Ismail Saleng, S.Ag 

4. Jamaluddin Arsyad, S. Ag. 

M. Pd.I 

5. Alihuddin Baco S.Ag 

 

C. Majelis Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

D. Majelis Pendidikan Tinggi/ 

Mahad Aly 

 1. Drs. K. H. Sulaiman Abdullah 

2. Muh. Jamil Yunus, S.Ag 

3. Kamaruddin Kadir, 

4. K. M. Hasmuliadi, S.Ag., M. Pd.I 

5. Dra. Aidah Latif 

 

 1. Dr. H. Muh. Harta, M. Ag 

2. Mansur Ulhab, M.Pd 

3. Drs. H. Ahmad Muktamar 

Badruddin, MA 

4. Dra. Hj. Fatmawati Latif, 

M.Si 

5. Hj. Umrati Bacottang, M. 

Pd.I 

E. Majelis Da‟wa dan Fatwa F. Majelis Litbang dan Diklat 

 1. KM. H. Abd. Hafid, S.Hi, M. Hi 

2. K.M. Asad Maruwewang, S.Pd 

3. K.M.H. Usman Fateha, S.Ag 

 1. Dr. H. Andi Marjuni, M.Pd 

2. Amiruddin Aminullah, 

M.HI 



 

52 
 

4. K.M. Kamri Musa, M.Pd.I 

5. Rusdi Sannur, S.Ag 

 

3. Dr. Sarifa Sohra, M. Pd.I 

4. Dr. Kartini Lahabe, M.Pd 

5. Husnul Fahima Ilyas, MA 

 

G. Majelis Al-qurra Wall Huffadz dan 

Pengembangan TPA 

H. Majelis Study Islam 

 1. K.M. Abdul Waris Ahmad, M. HI 

2. M. Amir Muhadi, S.Ag 

3. Muhsin, S.Ag 

4. Muhammadong, S.Ag., MM 

5. Kati Mappiase, S. Ag 

 

 1. Dr. H. M. zuhri Abunawas, 

MA 

2. Dr. Asmullah, M. Th.I 

3. Dr. Muh. Salman Palewai 

4. Dr. Rabiah Lamming 

5. K. H. Samsuri, M.Ag 

 

I. Majelis Kurikulum Pendidikan Dasar J. Majelis Kurikulum Menengah 

 1. Drs. H. A. Dunia Alam, M. SI 

2. Drs. Ambo Asse, M.Pd 

3. Alim Bahri, S.Pd 

4. Mahriyah, S.Ag 

5. Dra. Hj. Hasna Deke, M.Pd 

 1. Drs. H. Muh. Nasir, M.Ag 

2. K. M. Abdullatif, S.Ag 

3. K. M.Sumarni Naim, S.Ag 

4. Rosmiani Nuhing 

5. Herman, S.Ag 

 

K. Majelis Kurikulum Tinggi L. Majelis Ekonomi dan UKM 

 1. Dr. H. Muh. Harta, M. Ag 

2. Mansur Ulhab, M.Pd 

3. Drs. H. Ahmad Muktamar 

Badruddin, MA 

4. Dra. Hj. Fatmawati Latif, M.Si 

5. Hj. Umrati Bacottang, M. Pd.I 

 

 1. H. Andi Baso Abdullah, SE 

2. Drs. Arifin Sabbe 

3. H. Bunyamin Yafid, Lc, 

MH 

4. H. Muhaimin Ali, Lc 

5. Dra. Hj. Murdaya, M.SI 

 

M. Majelis Wakaf N. Majelis Perencanaan dan 

Pengembangan 

 1. Drs. H. Muh. Arsyad Abdullah 

2. Drs. M. Yunus Hs 

3. Herman Babba, SH 

4. H.Muh. Daud, S.Pd.I 

5. Marsuki Mekka, SH 

 

 1. Dr. H. Syarir Langko, MM 

2. Rafiuddin Sahaka, S.Ag 

3. H.M.Idris Panaungi, SE 

4. Salmubi, SS 

5. H. Muh. Idrus  

 

O. Majelis Pengawasan   
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 1. Dr. K. H. Hasan Basri, M.A 

2. Drs. K.H. Mudhar Bintang 

3. DR. H. Faisal Surur, Lc, M.Si 

4. Hamka Anas, S.Pd.I 

5. H. Muhammadiyah, S.Pd.I 

 

  

 Lembaga-Lembaga 

A. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) B.  
Lembaga Literasi, 

Perpustakaan, dan Penerbitan 

 
1. Dr. H. Muh. Abdu Sulaeman, MH 

2. Dra. Hj. Rianah Halim, S.H., MH 

3. Dr. Abd. Malik, MH 

4. Mayor Rahman Syah Faharuddin, 

SH., M.H 

5. H. Muh Yunus Naru,SH 

6. H. Muhybuddin,SH,MH 

7. Muhammad Ilham, SH.I 

 
1. Drs.H. Kamaluddin Kasim, 

MH 

2. H. Ahmad Yani Majid, M. 

Ag 

3. Adnan Syaharuddin, M.Ed 

4. Drs. Asri Yahya, M. Si 

5. Asrul Muslim, M.Pd 

6. Drs. H. M Zubair,SH 

7. Abd Muis Tang,SH 

8. Drs. Mursyid Katu 

C.  Himpunan Wanita As‟adiyah D. Lembaga Pemuda dan Pemudi 

 
1. Dra. Hj. Andi Nuralam Hafid 

2. Ir. H. Andi Afridah Yunus 

3. Dra. Hj Rosdianah, HS., MM 

4. Dra. Hj. Saidah Katu, 

5. Dra. Hj. Andi Atipanampe 

6. Dra. Rosmilah Saleh Sagena 

7. Dra. Rukasmin Ukas MM 

8. Dra. Hj Nurrahma Razak, MM 

 
1. Drs. A. Jollo Hafid  

2. Fatahuddin Rauf, S.Ag 

3. Syamsul Bahri, SS., M.Si 

4. Amrullah Arif, S.Ag 

5. Heriani, S.Kom 

6. KM. Ilham Nur, S.Ag., M. 

Pd.I 

7. Burhanuddin Sehe, S. Ag  

8. Samsinar, S. Pd.I 

9. Ilham Djabar 

E. 
Lembaga Pusat Kesehatan Pondok 
Pesantren   

 
1. Drg. Andi Asdiyati. 
2 Dra. Hj. Andi Rismawati Apt 
3. Hj. Nurfuadi, S.Kep Ners 
4. Dr. Hj. Muliati Arif. 
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2. Profil Pondok Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo 

Pusat dari Pondok Pesantren As‟adiyah terletak di tengah-tengah ibu kota 

Sengkang Kabupaten Wajo, yang berjarak sekitar 200 km dari Makassar provinsi 

Sulawesi Selatan. Pondok Pesantren As‟adiyah adalah salah satu pondok pesantren 

tertua yang ada di Sulawesi Selatan. Pondok Pesantren As‟adiyah telah eksis sejak 

tahun 1930 Masehi sehingga mampu membawa perubahan yang siknifikan pada 

Wajo khususnya.  

Awal mula kegiatan pembelajaran keagamaan As‟adiyah seperti pengajian 

khalaqah dilakukan di Masjid Jami‟ Sengkang (sekarang dikenal dengan Jl. KH. 

Muh. As‟ad). Setelah AG. KH. Muhammad As‟ad wafat yang kemudian digantikan 

oleh AG. K.H. Daud Ismail ada beberapa perubahan yang dilakukan As‟adiyah 

diantaranya pergantian nama dari Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) menjadi 

Madrasah As‟adiyah (MA). Pembentukan Pengurus Pusat Pondok Pesantren 

As‟adiyah yang berlokasi di Jl.Veteran Lapongkoda Sengkang (Kampus III Pondok 

Pesantren As‟adiyah). 

Sepanjang perjalanan As‟adiyah berdiri kurang lebih sudah ada sekitar 500 

cabang As‟adiyah yang tersebar dibeberapa titik wilayah yang ada di Indonesia. Ini 

pula yang menjadi salah satu alasan kota Sengkang Kabupaten Wajo dikenal dengan 

slogan “Kota Santri”. Keberadaan Pondok Pesantren As‟adiyah di Sulawesi Selatan 

mampu melahirkan mubalihg dan muballihgah bahkan Ilmuwan yang tersebar di 

Indonesia. 

  Sekitar tahun 1928 AG. KH. Muh As‟ad bersama Abd. Rahman Chatib datang 

ke kota Sengkang demi menjalan misinya yakni menyiarkan agama Islam. Kegiatan 

dakwah dan Pendidikan Islam adalah misi utama yang dilaksanakan AG. KH. Muh 
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As‟ad sesampainya di kota Sengkang, kegiatan dakwah dilakukan beliau dengan 

mengunjungi berbagai daerah sedangkan sistem pendidikan yang dilakukan beliau 

awal kedatangannya yaitu dengan melakukan pengajian Khalaqah (mengaji tudang) 

dikediaman Anregurutta Sade‟ tepatnya disamping Masjid Jami‟ Sengkang sekarang. 

Pengajian khalaqah tesebut awal mulanya hanya diikuti oleh 20 orang murid saja 

yang semuanya adalah laki-laki, saat itu pun tidak ada penolakan dari masyarakat 

sekitar Sengkang mengenai kegiatan yang dilakukan Anregurutta Sade‟. sekitar tahun 

1931, berkat keterlibatan masyarakat sekitar pihak kerajaan melibatkan Arung Matoa 

Wajo dalam hal pembangunan sebuah gedung samping masjid Jami demi 

berlanjutnya kegiatan pendidikan yang dilaksanakan AG. KH. Muh. As‟ad.
56

 

  AG.K.H.M. As‟ad tidak menargetkan umur atau usia kepada siapapun yang 

ingin belajar ilmu agama padanya hal ini disebabkan karena rata-rata dari mereka 

tidak pernah duduk dibangku sekolah sebelumnya sehingga kebanyakan diantara 

mereka yang sudah remaja dan dewasa. Pada tahap awal jenjang pendidikan yang 

dikembangkan As‟adiyah adalah Ibtidayyah 4 tahun, tsanawiyah 3 tahun serta kelas 

tambahan yang digunakan untuk pengkaderan calon ulama. 

  Ketika AG.K.H.M. As‟ad berpulang ke rahmatullah (12 Rabiul Awal 1372 

H), kepemimpinan pondok pesantren As‟adiyah selanjutnya dipegang oleh AG.KH. 

Daud Ismail dan AG. KH. Muhammad Yunus Maratan (selaku wakil pimpinan) masa 

kepemimpinan beliau dari tahun 1953 Masehi sampai tahun 1961 M. Pada masa 

kepemimpinan beliau terjadi perubahan nama pesantren dari Madrasah Arabiyah 

Islamiyah (MAI) menjadi Madrasah As‟adiyah, perubahan tersebut diputuskan 
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berdasarkan hasil musyawarah AG. K.H. Daud Ismail bersma dengan guru-guru 

lainnya saat itu yang disaksikan langsung oleh  ahli waris Anregurutta Sade‟ tepatnya 

pada tanggal 9 Mei 1953 M. Penggunaan nama As‟adiyah dipilih untuk menghargai 

pendirinya yaitu Anregurutta KH. Muh. As‟ad. Sejak saat itu juga disepakati 

Muktamar adalah institute tertinggi untuk menyampaikan aspirasi yang berhubungan 

dengan perkembangan pondok pesantren kedepannya yang tetap berada pada 

kewibawaan ulama (Anregurutta) yang mewarnai demokrasi kepengurusan 

pesantren.
57

 

3. Kurikulum Pondok Pesantren As‟adiyah 

Pondok Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo terbagi menjadi dua 

sistem pembelajaran yaitu penerapan kurikulum sistem pesantren dan penerapan 

kurikulum semi pesantren. Hal ini berdasarkan hasil observasi lapangan serta hasil 

wawancara dengan beberapa informan. Para santri mulai dari tingkat Madrasah 

Tsanawiyah pria dan wanita, Madrasah Aliyah pria dan Wanita hingga perguruan 

tinggi di Pondok Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo melakukan sistem 

pembelajaran komperhensif dalam kurikulum sistem pesantren. Sistem pembelajaran 

dimulai dengan pembelajaran formal di pagi hari (kurikulum Nasional, Kementrian 

Agama dan Pondok Pesantren) dan kegiatan pesantren tambahan seperti (pengajian 

khalaqah/ Mappesantren dan kegiatan ekstrakulikuler.  

Adapun pelaksanaan kurikulum bagi santri pondok pesantren As‟adiyah 

Sengkang kabupaten Wajo terbagi atas 3 komponen pembelajaran penting yakni 
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pelaksanaan intrakurikuler, pelaksanaan kokurikuler, dan pelaksanaan 

ekstrakurikuler. 

a. Pelaksanaan Intrakurikuler, merupakan kegiatan utama yang telah diatur, 

dijadwalkan dan ditetapkan sendiri oleh pihak sekolah (madrasah) 

sebagaimana mestinya. Sebagaimana data yang ditemukan oleh peneliti 

bahwa ada 9 mata pelajaran yang menjadi kegiatan utama pelaksanaan 

intrakulikuler. Kegiatan tersebut diberinama kurikulum Keas‟adiyahan yang 

telah disusun langsung oleh tim khusus Pengurus Pusat Pondok Pesantren 

As‟adiyah berdasarkan pada kajian keilmuwan pondok pesantren As‟adiyah 

yang telah menjadi ciri khas dan tradisi keilmuwan yang telah diajarkan oleh 

gurutta sejak dulu. Kemudian dilaksanakan dalam proses pembelajaran formal 

dikelas dengan mensejajarkan mata pelajaran kurikulum pesantren, umum dan 

kemenag dalam satu roster pertemuan. 

b. Pelaksanaan Kokurikuler, merupakan kegiatan tambahan wajib bagi pondok 

pesantren khususnya di Pondok Pesantren As‟adiyah seperti pengajin 

Khalaqah (Mappesantren/mengaji tudang) yang sudah menjadi rutinitas santri 

As‟adiyah dari awal dibentuknya As‟adiyah sampai saat ini. Kegiatan 

tambahan wajib ini diikuti oleh seluruh santri-santriwati pondok pesantren 

As‟adiyah Sengkang di Mushollah, mesjid atau tempat tertentu yang telah 

disediakan setiap ba‟dah magrib dan Subuh dengan kitab yang berbeda setiap 

pertemuannya. Muatan ilmu yang didapatkan santri pada pengajian khalaqah 

ini adalah sama tanpa membedakan dari segi jenjang pendidikannya. Selepas 

shalat subuh dan Magrib setiap santri diwajibkan membawa kitab yang telah 

ditentukan jadwalnya sebelumnya, kemudian akan dipimpin oleh 
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Anreguruttaatau gurutta yang telah ditentukan jadwalnya, yang mana untuk 

beberapa kitab diterjemahkan dengan menggunakan bahasa bugis lontara. 

c. Pelaksanaan Ekstrakurikuler, kegiatan ekskul adalah salah satu kegiatan 

tambahan bagi santri pondok pesantren As‟adiyah Sengkang diluar jam 

pembelajaran, yang berfungsi untuk mengembangkan minat, bakat serta 

keterampilan para santri. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Pondok 

Pesantren As‟adiyah guna untk menunjang psikomotorik santri, bukan hanya 

berbentuk organisasi seperti OSIS, PIK-R, PMR, Pramuka, UKS, CEMC, 

namun ada juga kegiatan keagamaan seperti Tahfiz, Perkampungan Bahasa 

Arab dan Perkampungan Bahasa Inggris yang diadakan sekali setahununtuk 

menambah wawasan para santri dalam kemampuan berbahasa asing. 

Beberapa bentuk pelaksanaan atau kegiatan komponen pembelajaran para 

santri-santriwati Pondok Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo membuktikan 

bahwa tidak adanya perbedaan gender antara sesama makhluk tuhan, apa yang 

dilakukan laki-laki juga boleh dilakukan perempuan, karena semua diberi kesempatan 

yang sama selama tidak melampaui batas dan selama dalam hal kebaikan. 

4. Pimpinan Pondok Pesantren As‟adiyah dari Masa ke Masa 

Kurang lebih 90 tahun perjalanan As‟adiyah, ada sekitar 8 orang yang pernah 

memimpin pondok pesantren As‟adiyah yang dulunya bernama Madrasah Arabiyah 

Islamiyah (MAI). Berikut profil singkat para pimpinan ponpes As‟adiyah dari masa 

ke masa: 

a. AG. KH. Muhammad As’ad al-Bugisi (1930-1952), lahir di Mekkah 12 Rabiul 

Akhir 1326 H/1907 M dan wafat pada Senin 12 Rabiul Akhir 1372 H/ 29 

Desember 1952 M anak dari pasangan Syekh H. Abdul Rasyid dan Hj. St. 
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Saleha binti Abdul Rahman.Masa Kecil Anregurutta Sade‟ dihabiskan untuk 

belajar ilmu agama di Makkah. Ketika usia 21 tahun AG. KH. Muhammad 

Sade‟ disuruh pulang ke tanah leluhurnya oleh Jamaah Haji asal Wajo untuk 

menyebarkan agama Islam, sesampainya di Kota Sengkang AG. KH. 

Muhammad Sade‟ kemudian membuka pengajian Khalaqah bagi siapa saja 

yang ingin belajar ilmu agama padanya. Dua tahun setelah kedatangan 

Anregurutta Sade‟ di Sengkang tepatnya tahun 1930, AG. KH. Muhammad 

Sade‟ berhasil membuat lembaga pendidikan resmi yang bernama Madrasah 

Arabiyah Islamiyah (MAI). KH. Muhammad Sade yang dikenal dengan 

sapaan Gurutta Puang Haji Sade.
58

 

b. AG. H. Muhammad Daud Ismail (1952-1961), beliau adalah salah satu murid 

awal Anregurutta Sade‟ yang berasal dari Soppeng yang merupakan anak dari 

pasangan H. Ismail dan Hj. Pompola. Pada masa kepemimpinan AG. H. 

Muhammad Daud Ismail yang menggantikan Anregurutta Sade‟ Madrasah 

Arabiyah Islamiyah (MAI) saat itu berubah nama menjadi Madrasah 

As‟adiyah (MA) yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Pondok 

Pesantren As‟adiyah. Saat itu Anregurutta Daud Ismail yang berstatus 

pegawai negeri di bone rela melepaskan jabatannya demi melanjutkan dan 

meneruskan perjuangan AG. KH. Muhammad As‟ad di Sengkang Kabupaten 

Wajo. Selepas memimpin As‟adiyah pada tahun 1961, Anregurutta Daud 

Ismail kemudian kembali ke Soppeng mendirikan Yayasan perguruan Islam 

Beowe atau dikenal dengan sebutan Yatsrib pada tahun 1967. AG. H. Daud 
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Ismail adalah salah satu ulama bugis yang menuliskan tafsir al-qur‟an dalam 

bahasa bugis, sempat pula menjabat sebagai Ketua MUI Soppeng pada 1993-

2005, hingga akhirnya beliau wafat pada hari senin 21 agustus 2006 pada usia 

99 tahun.
59

 

c. AG. H. Muhammad Yunus Martan (1961-1988), beliau lahir di Belawa 28 

Muharram 1332 H/ 1914 M. kebetulan ayahnya juga seorang ulama 

terkemuka di Belawa yaitu Anregurutta H. Martan dan ibu beliau bernama Hj. 

Shafiah. AG. H. Muhammad Yunus Martan adalah salah satu ulama 

berkharismatik yang paling lama memimpin pondok pesantren As‟adiyah 

yakni kurang lebih 27 tahun lamanya. Beliau menyelesaikan pendidikannya di 

Madrasah Al-Falah di Makkah, beliau juga disebut salah satu ulama visioner 

pada masanya, pada masa beliau juga Radio As‟adiyah didirikan sekitar tahun 

1967, Radio As‟adiyah adalah salah satu Radio swasta tertua di Sulawesi 

Selatan yang sampai saat ini masih mengudara. Melalui Radio Suara 

As‟adiyah juga AG. H. Muhammad Yunus Martan dapat menyampaikan 

syi‟ar- syi‟ar Islam yang seringkali suaranya masih sering diputar ulang pada 

bulan suci ramadhan.
60

 

d. AG. Hamzah Badawi (1988), beliau lahir di Impa-impa Kec. Tanasitolo 1920 

M. beliau sempat mengajar di Madrasah As‟adiyah Jalang di Kec. Sajoanging 

tahun 1943 M. sempat pula menjawab sebagai ketua pengadilan agama dari 

tahun 1965 sampai 1978 Masehi. AG. Hamzah Badawi adalah pimpinan 
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pondok pesantren As‟adiyah yang masa jabatannya paling sebentar yakni 

hanya sekitar 7 bulan lebih lamanya. Beliau memiliki 10 orang anak dari 

pernikahannya dengan Hj. Andi Banong.
61

 

e. AG. H. Abdul Malik Muhammad (1988-2000), keahlian beliau dibeberapa 

bidang ilmu membuat dirinya banyak dikagumi oleh santri dan masyarakat 

saat itu, kecerdasan beliau memang sudah nampak terlihat ketika beliau masih 

menjadi santri gurutta puang haji Sade‟ kala itu. Selain dipercaya sebagai 

Kepala Madrasah di Masjid Jami‟ Belawa tahun 1942-1947 M beliau juga 

seorang Hafidz Qur‟an 30 juz selain itu gurutta bahkan memberanikan diri 

terjun pada dunia politik bahkan disebutkan pernah menjadi Ketua Anak 

Cabang Masyumi Belawa pada tahun (1950-1959), selain itu gurutta juga 

pernah menjadi Ketua MWC Nahdlatul Ulama Belawa dan Musytar NU 

Wajo.  Gurutta Abdul Malik merupakan anak dari pasangan H. Muhammad 

dan Hj. Muhana, gurutta lahir di Belawa 1922 M dan wafat pada 14 Juni 2000 

M.
62

 

f. AG. Prof. Abdul Rahman Musa (2000-2002), tidak banyak informasi yang 

dapat diketahui tetang menantu AG. KH. Muhammad Yunus Martan tersebut, 

yang sempat diketahui adalah beliau pernah kuliah di IAIN Sunan Kalijaga 

Yogjakarta, sempat menjadi dosen di STAI As‟adiyah (sekarang IAI 

As‟adiyah) bahkan pernah menjadi pimpinan perguruan tinggi tersebut.
63
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g. AG. Prof. H. Muhammad Rafi Yunus Martan, beliau adalah putra dari AG. 

KH. Muhammad Rafi Yunus Martan yang lahir di Kec. Belawa. Belawa 

sendiri sering dijuluki serambi Mekkah Wajo karena banyak melahirkan 

ulama-ulama besar Bugis. AG. Prof. H. Muhammad Rafi Yunus Martan 

banyak belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya diantaranya kitab 

kuning dan bahasa arab, sementara gurutta menghafal Al-qur‟an dibawah 

bimbingan Anregurutta Abdul Malik. Beliau juga adalah salah satu guru besar 

di jurusan Ulumul Qur‟an Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Makassar. 

Sempat kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar namun tak selesai, 

kemudian kuliah lagi di UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta dan mendapat gelar 

sarjana muda BA tahun 1968 dan gelar Drs tahun 1971, kemudian 

melanjutkan pendidikan S2 di Institute of Islamic Studies Mc Gill University 

Montreal di kanada, lalu melanjutkan pendidikan S3 di Departement of Near 

Easrtern Studies University of Michigan, Ann Arbor Michigan di Amerika 

Serikat. AG. Prof. H. Muhammad Rafi Yunus Martan wafat 2018 silam yang 

kemudian kepemimpinan beliau digantikan oleh AG. H. Muhammad 

Sagena.
64

 

h. AG. H. Muhammad Sagena (2018-Sekarang), beliau adalah pengganti AG. 

Prof. H. Muhammad Rafi Yunus Martan hingga sampai saat ini. 

 Kata salah satu mudir Pondok Pesantren As‟adiyah yakni AG. Muhyiddin 

Tahir dari hasil wawancara kemarin bahwa: 

 Inilahuniknya dari kepemimpinan pondok pesantren As‟adiyah yakni 

nasabnya tidak berdasarkan garis keturunan, kepemimpinan pondok pesantren 

As‟adiyah berbeda dengan pondok pesantren lain, kalau nasabnya biasanya 
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dari garis keturunan, misalnya jika pimpinan meninggal maka akan diteruskan 

ke anak atau keluarganya namun As‟adiyah beda, kita melihat dari nasab 

kelimuwannya.
65

 

5. Visi misi dan Tujuan Pondok Pesantren As‟adiyah 

Visi adalah sebuah cita-cita, keinginan atau impian yang menggambarkan 

profil sebuah lembaga pendidikan yang diinginkan tercapai di masa yang akan 

mendatang. Adapun visi Pondok Pesantren As‟adiyah adalah:  

“Menjadikan Pondok Pesantren As’adiyah sebagai salah satu Pesantren 

terkemuka di Wilayah Indonesia yang mengakselerasikan Pendidikan dengan 

Dakwah Islamiyah”. 

  Misi adalah serangkaian hal-hal yang perlu dilakukan demi terwujudnya 

sebuah visi baik dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban serta rancangan arahan demi 

sebuah lembaga yang lebih produktif, seperti halnya Misi Pondok Pesantren 

As‟adiyah adalah:  

a. Selalu menumbuhkandan memelihara pendidikan berbasis keislaman 

b. Melaksanakan Dakwah berbasis Kultural 

c. Mengembangkan ilmu agama yang berbasis amaliah 

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan sikap keislaman 

e. Meningkatkan jaringan kemitraan dengan lembaga terkait 

f. Mengembangkan nilai-nilai keislaman dalam bingkai kebhinekaan 

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah kita simpulkan bahwa tujuan dari visi dan 

misi pondok pesantren As‟adiyah yang telah dikemukakan diatas adalah As‟adiyah 

bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan ajaran Islam yang berhaluan 

Ahlusunnah Wal-jamaah, bermashaf syafi‟i, guna melahirkan generasi atau sosok 
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ulama berilmu, beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, serta bertanggung jawab 

kepada pembangunan agama, bangsa dan Negara Republik Indonesia. 

6. Jenjang Pendidikan Pondok Pesantren As‟adiyah 

Jumlah Santri dan Tenaga pendidikan Satuan Pendidikan Pondok Pesantren 

Pusat As‟adiyah tahun 2021, data terakhir yang diterima langsung dari 

kesekretariatan Pengurus Pusat Pondok Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab.  

Wajo, sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Jenjang Pendidikan Pondok Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo 

NO NAMA LEMBAGA 
JUMLAH 
SANTRI 

JUMLAH 
PEMBINA 

1. Taman Kanak-Kanak/RA 1 116 9 

2. Taman Kanak-Kanak/RA 2 96 11 

3. Madrasah Ibtidaiyah As‟adiyah 3 421 18 

4. Sekolah Dasar As‟adiyah 1 227 14 

5. Sekolah Dasar As‟adiyah 2 185 14 

6. Madrasah Tsanawiyah As‟adiyah Putra 1 603 45 

7. Madrasah Tsanawiyah As‟adiyah Putra 2 781 48 

8. Madrasah Tsanawiyah As‟adiyah Putri 1 665 45 

9. Madrasah Tsanawiyah As‟adiyah Putri 2 289 41 

10. Madrasah Aliyah As‟adiyah Putri Sengkang 733 65 

11. Madrasah Aliyah As‟adiyah Putra Macanang 163 36 

12. Pend. Diniyah Formal Ulya As‟adiyah Putra 131 32 

13. Pend. Diniyah Formal Ulya As‟adiyah Putri 129 27 
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14. Institut Agama Islam As‟adiyah 815 93 

15. Program Pascasarjana IAI As‟adiyah 116 15 

16. Ma‟had Aly As‟adiyah 343 33 

17. Tahfidz Qur‟an Masjid Jami 220 15 

18. Tahfiz Qur‟an Pattirosompe 97 10 

19. Tahfiz Qur‟an Lompo Tempe 116 11 

 
JUMLAH 6331 606 

  Disamping beberapa lembaga pendidikan yang berhasil dibangun atau dibina 

oleh alumni senior As‟adiyah yang tidak diikat oleh ikatan formal menjadi salah satu 

alasan  pondok pesantren As‟adiyah memperluas jaringan keeksisannya sebagai salah 

satu pondok pesantren tertua di Sulawesi Selatan dengan mengembangkan cabang-

cabang As‟adiyah  yang tersebar di beberapa titik wilayah yang ada di Indonesia, 

berikut data yang berhasil diambil dari kesekretariatan pengurus pusat pondok 

pesantren As‟adiyah Sengkang : 

Tabel 4.2 Satuan Cabang Pondok Pesantren As‟adiyah 

NO 
NAMA LEMBAGA 

PENDIDIKAN 
JUMLAH 
CABANG 

JUMLAH 
SANTRI 

JUMLAH 
PEMBINA 

1. Madrasah Aliyah 32 1982 309 

2. Madrasah Tsanawiyah 78 9876 676 

3. Madrasah Ibtidaiyah 363 8741 309 

4. Sekolah Dasar As‟adiyah (SDA) 45 538 127 

5. TK As‟adiyah 44 876 254 

6. SMP IT As‟adiyah 7 936 543 
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7. SMA IT As‟adiyah 4 365 349 

  

  Dari data diatas membuktikan bahwa kepopuleran pondok pesantren 

As‟adiyah tidak lepas dari perjuangan para ulama (Anregurutta) dan seluruh gurutta 

yang ada di As‟adiyah, terkhusus keterlibatan ulamaperempuan dalam perkembangan 

pondok pesantren As‟adiyah tersebut. Bahkan gurutta berkata bahwa tidak ada 

perbedaan antara ulama laki-laki dan perempuan mereka punya kedudukan dan fungsi 

yang sama dalam melanjutkan perjuangan para Anregurutta untuk kemajuan pondok 

pesantren As‟adiyah. 

7. Faham Keagamaan yang dikembangkan As‟adiyah 

  Sejak pondok Pesantren As‟adiyah diakui sebagai salah satu lembaga 

pendidikan agama Islam mereka telah mengakui diri menganut faham Ahlusunnah 

Wal-Jamaah, hal ini telah dipertahankan semenjak AG. K.H. Muh. As‟ad menyiarkan 

agama Islam di kota Sengkang. Faham Ahlusunnah Wal-Jamaah ini lebih mengacu 

pada  faham teologi atau ittiqad nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabat beliau 

yang tidak lepas dari apa yang ada pada al-Qur‟an serta sunnah rasul,yang sejak awal 

telah dirumuskan dan disusun rapi oleh tokoh ulama Ushuluddin yang terpandang dan 

terkenal yaitu Syekh Abu Hasan Ali al-Asy‟ari, rujukan utama pengikut faham 

Ahlusunnah Wal-Jama‟ah tidak lepas dari apa yang ada pada al-Qur‟an, hadis, ijma‟ 

dan qiyas. Khusus masalah  fiqhiyah As‟adiyah lebih mengacu pada mazhab Syafii, 

sebagaimana mazhab yang kebanyakan umat Islam yang ada di Indonesia khususnya  

Sulawesi selatan berpegang padanya. Corak mazhab dalam pesantren As‟adiyah 
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dapat dilihat dari praktik yang biasa dilaksanakan seperti shalat tarawih 20 rakaat, 

membaca zikir tertentu, shalawat, barazanji, qunut, dan lain hal lainnya.
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  Secara spesifik faham keagamaan yang dikembangkan oleh pondok pesantren 

As‟adiyah dapat dilihat dari bagaimana para tokoh ulama menanggapi mengenai 

kontroversimasalah keagamaan yang sedang terjadi saat ini. Misalnya saja soal 

masalah jihad, para ulama (Anregurutta) yang ada di As‟adiyah sangat setuju kalau 

jihad adalah jembatan yang mampu membentuk semangat juang dan kecintaan 

seorang hamba terhadap ajaran agama Islam, namun jihad dalam bentuk kekerasan 

yang merugikan banyak pihak seperti halnya bom bunuh diri diartikan sebuah 

kekeliuran di mata As‟adiyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Almarhum AG. 

K.H. Rafi Yunus Martang (Pimpinan As‟adiyah ke-7) bahwa : 

Bom bunuh diri tidak bisa dikatakan sebagai jalan jihadkarena bom bunuh diri 
adalah bentuk kekejaman untuk diri sendiri, lain ceritanya jika kita disuruh 
pergi dari negeri kita dalam hal menyiarkan agama Allah maka bom bunuh 
diri (mati di negeri tersebut) lebih baik, seperti halnya Palestina. Tetapi di 
Indonesia yang notabennya adalah mayoritas berpenduduk muslim tidak ada 
yang akan menuruh kita pergidari Indonesia, begitu pula halnya tidak ada juga 
yang bisa mengusir kita keluar dari Sengkang. Negara Indonesia sangat 
menjujung tinggi sikap toleransi, jadi tidak yang bisa mengusir orang Islam 
dari sini maka berdakwalah secara bilhikmah.
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  Seperti apa yang dikatakan oleh AG. K.H. Rafi Yunus Martan bahwa dakwah 

As‟adiyah harus dilakukan dengan jalan bilhikmah. Berkat bantuan dan kesepakatan 

bersama para Pengurus Besar As‟adiyah, dan juga demi melahirkan calon ulama-

ulama yang berkompeten, mulai kelas III Tsanawiyah sampai tingkat Ma‟had Aly 

sudah bisa keluar berdakwah. Sehingga tercatat kurang lebih 2.000 santri-santriwati 

yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren As‟adiyah setiap tahunnya keluar 
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ceramah dari satu daerah ke daerah lainnya, yang tentu mereka telah didoktrin dengan 

ilmu agama islam lainnya, sehingga mereka akan bersedia berkorban untuk dakwah 

Islam. 

8. Jaringan Pondok Pesantren As‟adiyah 

  Pondok Pesantren As‟adiyah yang dikenal sebagai jantung pesantren yang ada 

di Sulawesi Selatan, pesantren besar yang ada dibeberapa titik di wilayah Sulawesi 

Selatan merupakan ulama senior yang asalnya pernah menjadi santri dan belajar ilmu 

keagamaan di Pesantren As‟adiyah, seperti : K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle (Pendiri 

Pondok Pesantren Daru Da‟wah wal Irsyad (DDI) 1938 di Mangkoso) pesantren ini 

bahkan mampu berkembang hingga melampaui As‟adiyah, K.H. Daud Ismail pendiri 

Pesantren Yatsrib di tanah kelahirannya Soppeng tahun 1961, lalu ada K.H. M. 

Yunus Maratan mendirikan pondok pesantren Beowe namun selang beberapa tahun 

kemudian beliau (Anregurutta Yunus Martan) memilih menghabiskan sisa umurnya 

dengan membina dan bahkan dipercaya menjadi pimpinan pesantren As‟adiyah di 

Sengkang waktu itu.  Kemudian sekitar tahun 1939 AG. K.H. Abd. Rahman Pakkana 

mendirikan Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) di Ganra di dirikan sekitar tahun 

1939. Selanjutnya santri senior H. Abd. Kadir Khalid pendiri Ma‟had Dirastil 

Islamiyah wal Arabiyah (MDIA) di Makassar tahun 1965 M. Selanjutnya ada K.H. 

Abduh Pabbaja yang ikut membina DDI di Pare-Pare yang kemudian mendirikan 

pesantren sendiri, kemudian K.H. Abd. Muin Yusuf mendirikan pesantren di Sidrap. 

Langkah-langkah santri senior tersebut kemudian diikuti oleh santr-santri berikutnya 

yang kemudian mendirikan pesantren baru atau mengabdikan diri pada pesantren 

yang ada.
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  Disamping beberapa lembaga pendidikan yang telah dibangun atau dibina 

oleh alumni (santri senior As‟adiyah) itu sendiri yang tidak diikat oleh ikatan formal, 

pondok pesantren As‟adiyah sendiri berusaha membentuk jaringannya sendiri dengan 

mengembangkan cabang-cabang As‟adiyah yang tersebar di beberapa wilayah. 

Pembukaan cabang-cabang As‟adiyah dilakukan pada masa kepemimpinan AG. K.H. 

Daud Ismail, pembukaan cabang-cabang As‟adiyah ternyata berpengaruh pada 

kemajuan pondok pesantren As‟adiyah itu sendiri, hal ini dibuktikan dengan 

didirikannya sekitar 14 buah cabang Madrasah Aliyah pada tahun 1953 M, kemudian 

pembukaan cabang sebanyak 18 unit kembali dilakukan tahun 1954 Masehi.
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Pembukaan cabang pun berlangsung dari tahun ke tahun hingga ke berbagai tingkat 

pendidikan, mulai dari tingkat TK hingga tingkat Aliyah dan perguruan tinggi. 

Namun karena ditemukan beberapa kendala mengenai madrasah cabang yang berada 

dibawah naungan As‟adiyah jadi beberapa kali sempat terjadi naik turun dari sistem 

keaktifannya, bahkan disebutkan kebanyakan dari cabangnya yang kurang atau tidak 

aktif sama sekali. Berdasarkan informasi yang diterima langsung dari Sekertariat 

As‟adiyah Pusat di Sengkang, tercatat ada sekitar 395 buah cabang As‟adiyah yang 

tersebar dibeberapa wilayah Indonesia diantaranya: Sulawesi Tenggara, Sulawesi 

Tengah, Kaltim, Maluku (Ambon) dan Sumatera, bahkan cabang As‟adiyah kini 

sudah ada di negara tetangga Malaysia. 

9. Hubungan As‟adiyah dengan Masyarakat dan Institusi Lain 

Sejak awal datangnya As‟adiyah di tanah Wajo keberadaannya tidak bisa 

dipisahkan dari masyarakat, hal ini karena perkembangan yang terjadi di As‟adiyah 
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berkat campur tangan dan partisipasi langsung dari masyarakat baik partisipasi dalam 

bentuk mengikuti kegiatan pendidikannya ataupun partisipasi secara material. 

Diketahui dari dulu orang-orang Sengkang ulet dalam berusaha sehingga banyak 

diantara masyarakat sengkang pada khususnya menjadi pengusaha yang sukses 

hingga mampu memberikan sumbangan material yang dihitung tidak sedikit kepada 

pondok pesantrenAs‟adiyah, selain itu dengan adanya As‟adiyah di Wajo menjadikan 

ibu kota Wajo (Sengkang) terkenal dengan istilah pencetak ulama-ulama terbaik atau 

dengan sebutan “Kota Santri”. 

  Hingga saat ini pondok pesantren As‟adiyah masih tetap menjalin komunikasi 

yang baik dengan pemerintah khususnya pemerintahan kabupaten Wajo, hal ini 

dibuktikan dengan keterlibatan As‟adiyah pada berbagai kegiatan sosial-keagamaan 

bersama pemerintah daerah, misalnya saja yang baru-baru ini terjadi yakni 

keterlibatan As‟adiyah dalam pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU). Secara pribadi 

As‟adiyah memang diketahui tidak memiliki jaringan khusus dengan beberapa partai 

politik, namun tidak bisa juga dikatakan kalau As‟adiyah sama sekali tidak punya 

jaringan,karena pada masa orde baru ternyata banyak ulama besar As‟adiyah yang 

punya keterlibatan penting secara pribadi dengan partai politik yang ada saat itu, 

seperti halnya AG. K.H.M. Yunus Maratan dengan partai Golkar, atau K.H. Abdul 

Pabbaja (seorang ulama As‟adiyah dan DDI) yang punya jaringan penting dengan 

partai PPP dan seterusnya. Hal tersebut membuktikan bahwa walaupun secara umum 

Pondok Pesantren As‟adiyah tidak punya jaringan khusus dengan beberapa lembaga 

atau partai politik saat itu, tapi secara tidak langsung sebenarnya As‟adiyah boleh 

dikatakan terlibat dalam jaringan-jaringan tersebut, terbukti dengan 
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keterlibatanulama-ulama besar As‟adiyah dengan beberapa Instansi penting atau 

partai politik pada saat itu.
70

 

 

B. Eksistensi Ulama Perempuan di Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang Kab. 

Wajo 

  Perempuan adalah manusia yang memiliki kapasitas kemanusiaan yang sama 

dengan yang dimiliki sosok laki-laki melalui akal budi dan jiwa raga semuanya 

adalah pemberian dan petunjuk tanpa syarat dari Allah tanpa ada yang bisa 

menentangnya. Sejarah seakan membuktikan bahwa keberadaan ulama perempuan 

seakan telah tersingkirkan oleh zaman yang telah dimainkan sepihak dari berabad-

abad lamanya, padahal keberadaan ulama perempuan juga pernah aktif dan berperan 

penting dalam pembentukan peradaban Islam. Keterlibatan ulama perempuan di 

beberapa kegiatan adalah bentuk tanggung jawabnya dan bentuk cintanya pada Islam 

dan keimanan yang selalu tumbuh. Ulama perempuan sesungguhnya telah eksis dan 

berperan aktif dalam beberapa ruang seperti sosial, budaya, ekonomi bahkan politik, 

bahkan sepanjang sejarah ulama perempuan telah memberikan sumbangan yang 

berharga bagi peradaban Islam dan dunia dalam berbagai bidang pengetahuan dan 

sains. Tugas utama ulama perempuan sama halnya dengan tugas ulama laki-laki pada 

umumnya yakni melanjutkan misi-misi profetik, membebaskan manusia dari segala 

bentuk penghambaan selain Allah swt, melakukan amar ma‟ruf nahi munkar, 

memanusiakan semua manusia, serta menyempurnakan akhlak mulia demi 

mewujudkan visi kerahmatan lil Alamin. 
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1. AG. Dra. Hj. Siti Aminah Adnan, M. Ag. 

GuruttaAminah Adnan figur ulama perempuan awal perkembangan Pondok 

Pesantren As‟adiyah Sengkang Kabupaten Wajo. Nama lengkap Dra. Hj. St. Aminah 

Adnan, M. Ag lahir di Sengkang Kabupaten Wajo tahun 1947merupakan anak kedua 

dari lima bersaudara dari pasangan bapak H. Adnan Shaleh dan ibunya bernama Hj. 

Maccaiyya Badar. Kediaman gurutta Aminah berdiri tepat di samping Masjid Jami‟ 

Tua Kota Sengkang yang sekarang bernama Jl. KH. Muh. As‟ad, bangunan berlantai 

dua tersebut yang ditempati gurutta Aminah merupakan rumah kakek gurutta Aminah 

yang kemudian menjadi tempat halakah para santri sekaligus sebagai tempat pertama 

kaum perempuan untuk memperoleh pengetahuan agama melalui para kiai atau 

anregurutta saat itu. Dari kecil gurutta Aminah telah banyak mengenyam pendidikan 

di yayasan As‟adiyah, bahkan diceritakan gurutta Aminah saat usianya masih 7 tahun 

telah mampu menghafal 30 Juz Al-Qur‟an. 

Proses pendidikan gurutta Aminah dimulai dari masuk Sekolah Rakyat pada 

pagi hari dan sekolah Ibtidaiyah As‟adiyah pada sore hari proses pendidikan ini 

dijalankan selama 6 tahun lamanya dari tahun 1954-1960 M. lalu melanjutkan 

pendidikan di Madrasah Menengah Pertama yang merangkap di Tsanawiyah 

As‟adiyah, kemudian sekitar tahun 1963-1965 melanjutkan pendidikan pada tingkat 

Aliyah As‟adiyah dan Madrasah Menengah Atas (MMA). Setelah menyelesaikan 

tugasnya sebagai santri kemudian gurutta melanjutkan pendidikannya pada tingkat 

perguruan tinggi Islam As‟adiyah jurusan Ushuluddin lalu kemudian mengambil 

gelar Doktor di Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada program study pengkajian 
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Islam. Setelah itu, gurutta kemudian menghabiskan waktunya menjadi tenaga 

pendidik dan dosen di pondok pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo.
71

 

Selain aktif selama proses belajar mengajar, gurutta Aminah dikenal aktif di 

beberapa organisasi sejak menjadi seorang mahasiswa, seperti Pergerakan Mahasiswa 

Islam Indonesia (PMII) dan menjadi anggota Fatayat bidang kesenian. Gurutta 

Aminah bahkan sempat menjadi calon legislatif mewakili NU pada tahun 1971 yang 

kemudian ditinggalkan gurutta karena diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Kemudian tahun 1972 Gurutta Aminah dipercaya menjadi kepala Madrasah 

Tsanawiyah Putri hingga tahun 2007, lalu gurutta beralih menjadi tenaga pengajar di 

STIA As‟adiyah tahun 2008. Saat ini aktivitas yang tidak pernah ditinggalkan oleh 

gurutta Aminah adalah berdakwah melalui organisasi Majelis Wanita As‟adiyah 

bahkan gurutta sempat dipercaya sebagai ketua organisasi tersebut tahun 1983-1988 

M. Gurutta Aminah tercatat sebagai salah satu ulama perempuan yang paling berjasa 

bagi perkembangan pondok pesantren khususnya untuk As‟adiyah dan perjuangan 

pendidikan bagi perempuan yang ada di Sengkang Kabupaten Wajo. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan AG. Dra. Hj. Siti Aminah Adnan, M. 

Ag, dikediaman gurutta di Sengkang tentang posisi perempuan awal perkembangan 

pondok pesantren As‟adiyah, bahwa: 

Saya adalah generasi kedua perempuan As‟adiyah setelah Pendidikan 

perempuan As‟adiyah ada di kota Sengkang ini. Mamaku (ibu) adalah 

generasi pertamanya, dan berbicara bagaimana awal adanya atau 

dibolehkannya Pendidikan untuk perempuan silahkan ananda baca di buku 

“ulama perempuan dan Kesetaraan Gender” karena disitu hasil wawancara 

lengkap saya mengenai ulama perempuan di Indonesia Timur.
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Berdasarkan arahan gurutta Aminah mengenai buku yang direkomendasikan 

untuk dibaca, sehingga penulis bisa menceritakan bahwa pada awal masa Islam, 

pendidikan bagi perempuan hanya dilakukan di dalam rumah anggota keluarga 

sendiri dengan waktu sendiri, hal tersebut karena budaya tentang bolehnya 

perempuan menuntut ilmu masih belum begitu popular. Pemahaman orang-orang 

arab waktu itu menganggap bahwa belajar di rumah bagi perempuan akan lebih 

terhomat dan berwibawah karena diluar rumah belum tentu aman, namun 

bagaimanapun juga tradisi dan stigma masyarakat arab tentang larangan seorang 

perempuan menuntut ilmu diluar rumah atau hanya di dalam ruang domestik saja juga 

mampu melahirkan perempuan-perempuan Islam yang tingkat kecerdasannya mampu 

menyamai dengan keceradasan laki-laki. Budaya tentang perempuan tidak boleh 

belajar atau menuntut ilmu diluar rumah juga dirasakan para pejuang perempuan-

perempuan As‟adiyah masa awal perkembangan As‟adiyah, hal ini pula yang dialami 

oleh salah satu informan peneliti yaitu Anregurutta ibu Aminah Adnan yakni generasi 

kedua ulama perempuan As‟adiyah saat itu. Berdasarkan cerita dan beberapa kutipan 

tulisan buku yang diperlihatkan beliau bahwa tidak mudah perjalanan As‟adiyah 

hingga berada diposisi sekarang ini.
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Pada awal kultur masyarakat kabupaten Wajo, perempuan tidak diberikan 

ruang yang cukup untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Hal ini pula 

berimbas pada pendidikan, khususnya pendidikan agama, serta masih adanya 

ungkapan tentang menomorduakan perempuan, adapun ungkapan itu sebagai berikut: 
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a. Siacca-accamu iko makkunraie addimonrimmu akkomi ri bolae (sepintar-

pintarnya kamu wahai perempuan, tempatmu itu tetap di rumah) 

b. Masiri laddei mitai ana’ darana yewa ada akki burane laengnge (malu sekali 

melihat anak perempuannya jika ada laki-laki lain yang mengajaknya bicara) 

c. Ajja musalai bola, ajja mulao masigie mangaji mega burane (jangan 

tinggalkan rumah walaupun ke mesjid untuk mengaji karena banyak laki-

laki). 

 Dari stigma dan ungkapan diatas menyebabkan banyak orang tua yang lebih 

memperioritaskan anak laki-lakinya menuntut ilmu dibandingkan perempuan, karena 

perempuan dianggap hanya sebagai pelengkap sebab bagaimanapun tingginya 

pendidikan seorang perempuan jatuhnyaakan tetap dirumah.
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  Pada awal perkembangan As‟adiyah yang dulunya bernama Madrasah 

Arabiyah Islamiyah (MAI). Gurutta awalnya belum memberikan ruang kepada 

perempuan untuk menuntut ilmu sebagaimana yang diperuntukkan laki-laki, 

sebagaimana yang diceritakan oleh Gurutta Aminah, bahwa Ibunya dahulu hanya 

mendengarkan pengajian dari balik tirai, tidak ada perempuan yang dapat ikut 

pengajian bersama dengan laki-laki. Diceritakan bahwa pengetahuan agama kadang 

gurutta dapat dengan ikut belajar bersama istri dan anak dari Anregurutta Sade‟. H. 

Badaruddin (sapaan H. Donggala) merasa kasihan melihat anak dan cucu-cucunya 

yang belum memiliki kesempatan untuk duduk bersama dipengajian demi 

memperoleh pengetahuan agama di sebuah madrasah, sehingga terbesitlah dalam hati 

kakek gurutta Aminah untuk menyampaikan kegelisahannya kepada Anregurutta 
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Daud Ismail (pucuk penerus As‟adiyah saat itu). Ketika H. Donggala menyampaikan 

maksud dan tujuannya tersebut kepada Anregurutta Daud Ismail saat itu sempat 

terjadi penolakan oleh gurutta dikarenakan Anregurutta menganggap “bagaimana 

mungkin mereka (anak perempuan) ikut pengajian di masjid bercampur dengan laki-

laki” bukan persoalan ketidaksetujuan Anregurutta tentang bolehnya perempuan ikut 

dalam proses pembelajaran ilmu agama tetapi ditakutkan menimbulkan fitnah atau 

perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma agama, apalagi karakter laki-laki 

dan perempuan itu berbeda. 

Namun niat tulus dan ikhlas dari H. Badaruddin/ H. Donggala yang ingin 

melihat anak-anak perempuan juga mendapatkan perlakuanyang sama dengan anak 

laki-laki khususnya dalam hal menuntut ilmu agama dan ikut dalam pengajian 

khalaqah membuat hati Anregurutta menjadi luluh. Setelah usulan itu disetujui, sejak 

saat itu pula kolom rumah tiga petak semi permanen dijadikan sebagai ruang belajar 

bagi santri maupun santriwati. Setelah As‟adiyah putri dibuka, maka saat itu pula 

informasinya terdengar di masyarakat luas. Berdatanganlah para kaum perempuan 

dari berbagai daerah, semua berbondong-bondong datang untuk bersekolah di 

As‟adiyah putri Sengkang. Adapun hasil dari keikhlasan hati kakek gurutta Aminah 

dapat dinikmati sekarang, perempuan sudah punya pendidikan dan sudah luas 

pemikirannya. Walaupun demikian, masih ada problem mengenai soal kepemimpinan 

bahwa seorang perempuan untuk menjadi pemimpin di suatu instansi atau lembaga 

bukanlah suatu masalah tetapi menjadi pemimpin agama menjadi larangan, hal ini 

karena anggapan bahwa agama adalah sesuatu hal sakral, selain itu agama dipandang 

sebagai otoritas kaum lelaki.
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  Problem diatas muncul juga disebabkan karena dua faktor. Pertama, faktor 

budaya, dimana masyarakat menganggap bahwa perempuan tidak layak menjadi 

pemimpin agama, apalagi menjadi pembaharu dalam implementasi fiqh. Kedua, 

penilaian akal yang kurang, hal ini telah terinternalisasi dalam jiwa perempuan, 

sehingga untuk mendapatkan pengakuan sebagai seorang ulama (gurutta) yang 

dikalangan masyarakat bugis adalah hal yang hampir mustahil, kalaupun ia mampu ia 

cenderung berkata tidak. Hal ini juga yang dirasakan oleh Gurutta Aminah. Awalnya 

gurutta selalu menolak untuk mengajar, menjadi guru kemudian dipanggil gurutta. 

Nantilah setelah dipaksa oleh guru-gurutta yang senior di As‟adiyah barulah gurutta 

menunaikan amanah yang diberikan kepadanya untuk mengajarkan ilmuyang 

dimilikinya. 

  Akhirnya sekarang, masyarakat Wajo tidak lagi terlalu mempermasalahkan 

antara perempuan dan laki-laki, karena ketika kembali pada fiqh, bagaimana Islam 

memposisikan kedudukan perempuan dalam wilayah kepemimpinan, hal tersebut 

telah dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat/49:13 bahwasanya cukup yang membedakan 

laki-laki dan perempuan adalah dari segi ketakwaannya: 

 

                                    

              

Terjemahnya: 

  Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan 
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, sesungguhnya 
yang membedakan kalian adalah yang paling takwa di antara kamu.
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  Serta persamaan beban dan tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan 

yang baik dengan melakukan kerja positif sebagaimana dalam QS. An-Nahl/ 16:97, 

sebagai berikut: 

 

                                 

             

Terjemahnya: 

 Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan 
yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari 
apa yang telah mereka kerjakan.

77
 

  Implemetasi dari ayat tersebut telah dicontohkan Rasulullah dalam 

menggambarkan perempuan sebagai sosok yang aktif, sopan, dan terpelihara 

akhlaknya. Dimana Rasulullah hidup banyak perempuan yang aktif di ranah publik. 

Namun semua berubah ketika masa khalifah umar bin khattab, figur perempuan mulai 

tersingkirkan sehingga masa setelah itu sudah tidak pernah lagi terdengar figur-figur 

baru seorang ulama perempuan, seakan kepemimpinan perempuan benar-benar telah 

dihapuskan dalam kesejarahan Islam. Namun terkadang masih dirasakan sesekali 

terutama di wilayah arab berfaham wahabi. Dari kisah ini pulah yang mengakibatkan 

mengapa perempuan tidak begitu diberikan ruang oleh Anregurutta Sade’ pada masa 

hidupnya di Wajo, karena dilatar belakangi oleh tempat lahir, belajar serta faham 

wahabi yang melekat pada diri Anreguruta Sade‟ sehingga tidak ada ruang pendidkan 

khusus bagi perempuan untuk belajar langsung kepada Anregurutta Sade‟. Barulah 

tahun 1953, setelah Anregurutta Sade‟ wafat pendidikan bagi perempuan terbuka, 

yakni pada masa kepemimpinan Anregurutta Daud Ismail. 
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  Keberadaan ulama perempuan pondok pesantren As‟adiyah di Sengkang 

Kabupaten Wajo cukup banyak bahkan keluar Sulawesi, tetapi keulamaanya belum 

begitu tampak apabila masih ada ulama senior. Masyarakat mengibaratkan: Ye’ barai 

pong otti de mullei mancajii indo narekko engka mupi indo’na (diibaratkan pohon 

pisang tidak akan dapat menjadi induk selama masih ada induknya). Jadi bisa 

dikatakan bahwa Gurutta Aminah adnan adalah salah satu sosok ulama perempuan 

yang masih disegani oleh masyarakat Wajo dan As‟adiyah pada khususnya, karena 

beliau masih hidup dan masih menjadi ibu untuk anak-anaknya yang ada di pondok 

pesantren As‟adiyah.
78

 

2. AG. Dra. Hj. St. Rabiah Lamming 

Gurutta Siti Rabiah Lamming adalah figur ulama perempuan di pondok 

pesantren As‟adiyah saat ini, lahir di Kota Sengkang Padduppa 31 Desember 1963 M, 

gurutta Rabiah adalah salah satu tokoh perempuan masa kini As‟adiyah pembawa 

pembaharu pondok pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo.Masa kecil gurutta 

tidak jauh beda dengan perjalanan gurutta Aminah Adnan dalam menuntut ilmu 

karena masa beliau masih berlakunya batasan gerakan untuk kaum perempuan 

As‟adiyah. Pendidikan gurutta Rabiah SD tahun 1973 di Sekolah Dasar As‟adiyah, 

lalu lanjut di Madrasah Tsanawiyah Putri As‟adiyah tahun 1976, kemudian tahun 

1981 di Madrasah Aliyah Putri As‟adiyah Sengkang. Setelah menyelesaikan 

pendidikan di tingkat SMA/MA gurutta kemudian melanjutkan pendidikannya di 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ujung Pandang dengan mengambil jurusan 

Pendidikan Agama Islam dan selesai tahun 1987. Guruttakemudian kembali 
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melanjutkan pendidikan di tingkat Magister pada Tahun 2003 di kampus yang sama 

yang sekarang telah berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, tidak cukup sampai disitu gurutta kembali melanjutkan pendidikannya 

tahun 2016 untuk mengambil gelar S3 Beliau.  

Gurutta Rabiah adalah salah satu figur ulama perempuan As‟adiyah masa kini  

yang mampu menjadi pelopor bahwa hak belajar dan menggapai cita-cita setinggi 

mungkin bukan hanya diperuntukkan untuk kaum lelaki saja justru perempuan adalah 

figur yang sangat penting untuk didorong menggapai dan mengejar ilmu setinggi 

mungkin sebab kata pepatah bahwa perempuan dalam hal ini yang akan menjadi 

seorang ibu dihari mendatang adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, jadi 

sangat tidak relevan dan tidak tepat bagi mereka yang mengatakan bahwa perempuan 

tempatnya hanya di rumah. Setelah gurutta menyelesaikan studynya di Makassar, 

beliau kemudian kembali ketanah kelahiran kota Sengkang untuk mengabdikan diri 

pada pondok pesantren As‟adiyah dan melanjutkan perjuangan para Anregurutta dan 

para gurutta yang lainnya untuk perkembangan pondok pesantren As‟adiyah 

kedepannya, khususnya berjuang dan memberikan hak yang sama bagi siapa saja baik 

laki-laki dan perempuan bahwa pendidikan itu penting, serta penerapan kesetaraan 

gender yang mulai diberlakukan di pondok pesantren As‟adiyah. 

 Banyak hal yang berubah tentang posisi perempuan atau ulama perempuan 

yang ada di As‟adiyah, baik dari segi pendidikan, cara berpakaian, interaksi dengan 

masyarakat sampai pada keterlibatan perempuan dengan kegiatan ekstrakurikuler 

yang ada di pondok pesantren As‟adiyah Sengkang kabupaten Wajo. 

  Gurutta Rabiah menceritakan bahwa banyak peran orang-orang hebat, ikhlas 

dan mau memperjuangkan pendidikan bagi perempuan di As‟adiyah hingga posisi 
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perempuan dapat diakui keahliannya sama dengan ulama laki-laki. Seiring 

berjalannya waktu, ada beberapa hal yang berubah tentang perempuan –perempuan 

pondok pesantren As‟adiyah. 

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Gurutta 

Rosmila (selaku Kepala Madrasah Aliyah As‟adiyah Putri Sengkang) bahwa: 

Sangat jelas perbedaan yang bisa sama-sama kita amati, perempuan As‟adiyah 

dulu sangat dibatasi pergerakannya oleh Anregurutta dan para Gurutta yang 

lainnya.Dulu Gurutta (ulama perempuan) sangat membatasi pergaulan dan 

pergerakannya, segala bentuk kegiatan yang dilakukan laki-laki tidak boleh 

dilakukan perempuan, tapi sekarang sistemnya sudah berubah santriwati atau 

perempuan As‟adiyah diberi kesempatan untuk mengikuti segala bentuk 

kegiatan ekstrakurikuler yang telah disediakan oleh pondok pesantren 

As‟adiyah.Hal tersebut dilakukan agar para santri-santiwati mampu 

menemukan jati dirinya setelah keluar dari Madrasah ini. Kegiatannya pun 

beragam mulai dari keagamaan, olahraga, pramuka, seni keterampilan 

menjahit, menari juga ada. Jadi semua kegaiatan yang di masa Gurutta 

Aminah atau Gurutta Rabiah tidak ada sekarang As‟adiyah sudah punya, dulu 

pernah terjadi penolakan oleh Anregurutta tentang kegiatan ekstrakulikuler 

yang melibatkan perempuan karena ada beberapa lain hal yang tentunya 

ditakutkan oleh gurutta tetapi karena bentuk keyakinan dan tekad yang kuat 

oleh para Gurutta yang lain yang Insyaa Allah kata beliau akan mampu 

memberikan panggung kepada figur-figur perempuan As‟adiyah yang hebat di 

masa yang akan mendatang nanti.
79

 

Penjelasan gurutta Rosmila diatas secara umum menjelaskan tentang 

banyaknya perbedaan kaum perempuan di awal perkembangan As‟adiyah dengan 

kaum perempuan di masa sekarang. Dahulu kebanyakan gurutta masih malu dan 

tertutup sehingga kegiatan untuk perempuan saat itu masih sangat terbatas, namun 

sekarang gurutta lebih berpikir terbuka bahwa seorang perempuan juga harus diberi 

panggung untuk mengembangkan potensi yang mereka punya sehingga pondok 

pesantren As‟adiyah di seluruh jenjang Pendidikan telah disediakan kegiatan 
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ekstrakulikuler untuk mengasah kemampuan santri khususnya perempuan sebagai 

bekal mereka ketika telah mengenal dunia yang lebih luas setelah keluar dari pondok 

pesantren As‟adiyah, tentunya tidak lepas dari norma-norma seorang santri yang 

berlaku di pondok pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo ini. 

Kemudian pada kesempatan lain peneliti mewawancari seorang informan 

bernama Dr. H. Yusuf Razaq (selaku Pengurus Pusat Pondok Pesantren As‟adiyah 

Sengkang Kab. Wajo) beliau mengatakan: 

Berbicara soal eksistensi baik ulama perempuan ataupun laki-laki sama-sama 

diakui keberadaannya, karena sejak awal perkembangan pondok pesantren 

As‟adiyah mereka memiliki peran yang sama untuk As‟adiyah bahkan hingga 

saat ini, yang terpenting mereka memiliki ilmu dan orangnya tergolong orang 

bertaqwa kepada Allah, perempuan As‟adiyah dulu malu untuk 

memperlihatkan bakat keilmuwan yang mereka miliki barulah mereka maju 

ketika disuruh oleh gurutta yang sudah senior waktu itu, tapi sekarang mereka 

lebih cenderung mengejar pendidikannya setinggi-tinggi mungkin agar 

keberadaan mereka diakui, sehingga banyak diantara gurutta (ulama 

perempuan) tersebut menjadi professor di perguruan tinggi yang ada di 

As‟adiyah bahkan di beberapa universitas yang ada di Wajo ini.
80

 

Hasil wawancara diatas memberikan makna bahwa tidak ada lebih unggul 

antara laki-laki ataupun perempuan, semua Anregurutta dan seluruh gurutta yang ada 

di As‟adiyah punya peran yang sama dari awal perkembangan As‟adiyah hingga 

perkembangan Pondok Pesantren As‟adiyah sampai saat ini. Argumen di atas juga 

memberikan pengertian bahwa pentingnya memiliki rasa tanggung jawab yang sama. 

Hak belajar atau menuntut ilmu adalah hak kita sebagai manusia yang tidak lepas dari 

haus akan sebuah pengetahuan, namun membagikan ilmu kepada orang lain adalah 

kewajiban kita sebagai umat Islam pada umumnya, sehingga dari awal perkembangan 

As‟adiyah kesempatan untuk berkontribusi demi kemajuan sebuah pondok pesantren 
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bukan hanya diberikan atau tugas santri, guru atau kiyai yang laki-laki saja tetapi 

kaum perempuan juga dari awal telah didorong dan diberi panggung untuk ikut serta 

dalam berkontribusi dalam perkembangan pondok pesantren As‟adiyah baik dibidang 

Pendidikan, dakwah, ataupun kontribusi dibidang-bidang lain dalam hal kemajuan 

pondok pesantren As‟adiyah itu sendiri. 

Dilain waktu peneliti mewawancarai seorang informan bernama KM. Nasirah, 

S.Pd (Pendakwah/Pembina Aliyah Putri Sengkang), beliau mengatakan: 

Dari cerita yang pernah saya dengar dulu gurutta (ulama perempuan) hanya 

fokus belajar ilmu agama dan berdakwah jika ada panggilan, namun sekarang 

gurutta (ulama perempuan) yang ada di As‟adiyah bukan hanya fokus sebagai 

tenaga pengajar atau Pembina di As‟adiyah tetapi juga ikut terlibat di 

beberapa organisasi masyarakat yang ada di Wajo, seperti menjadi pengurus 

Fatayat Wajo. Tetapi saat ini rata-rata gurutta (ulama perempuan) banyak 

menghabiskan waktunya menjadi tenaga pengajar di MadrasahTsanawiyah, 

Aliyah Putri, hingga di Perguruan Tinggi seperti di Institut Agama Islam 

As‟adiyah dan Ma‟had Aly As‟adiyah Sengkang.
81

 

Kontribusi ulama perempuan As‟adiyah bukan hanya focus pada 

perkembangan pondok pesantren semata, tetapi kaum perempuan sekarang sudah 

mulai aktif ikut diberbagai kegiatan sosial yang diadakan pemerintahan Wajo, yang 

tentunya mereka tidak pernah lupa membawa identitas mereka sebagai seorang yang 

berada diruang lingkup As‟adiyah. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti melihat ada beberapa 

perbedaan yang dialami perempuan As‟adiyah dulu dengan perempuan As‟adiyah 

yang sekarang, diantaranya: 

a. Perempuan As‟adiyah dulu metode pembelajarannya disebut pengajian 

Khalaqah (mengaji tudang) yang lebih banyak menghabiskan waktu 
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mempelajari kitab kuning, sedangkan sekarang metode pembelajarannya 

digabung menjadi 50% agama dan 50% umum sebagaimana yang telah 

disediakan dan diatur oleh pengurus pusat pondok pesantren As‟adiyah. 

b. Perempuan As‟adiyah dulu sangat membatasi pergerakannya sehingga 

hanya beberapa dari mereka yang bisa dilihat keahlian yang mereka punya. 

Itulah sebabnya pondok pesantren As‟adiyah membuka wadah kegiatan 

ekstrakurikuler mulai dari Madrasah hinggah perguruan tinggi untuk 

mengasah dan menonjolkan bakat yang mereka punya khususnya bagi 

perempuan. 

c. Ulama perempuan As‟adiyah dulu hanya fokus belajar ilmu agama dan 

berdakwah, sedangkan ulama perempuan As‟adiyah sekarang mulai aktif 

dengan masuk di beberapa organisasi massa yang ada di Wajo seperti 

pengurus Fatayat Wajo, Pengurus NU Wajo, dll serta ikut terlibat di 

beberapa kegiatan sosial yang dilaksanakan pemerintahan Wajo. 

 

 

C. Kontribusi Ulama Perempuan dalam Perkembangan Pondok Pesantren 

As’adiyah Sengkang Kab. Wajo 

  Perkembangan Pondok Pesantren tidak lepas dari perjuangan para kiyai, 

ulama, serta peran santri dan masyarakat sekitar dalam kemajuan pondok pesantren 

tersebut sama halnya dengan As‟adiyah. Sepanjang perjalanan As‟adiyah berdiri 

sampai sekarang hingga mampu melahirkan generasi sertaulama-ulama yang 

memiliki daya saing berkualitas, peran ulama dalam perkembangan pondok pesantren 

sangatlah berpengaruh, kehadiran serta kontribusi ulama tentu akan membawa 

perubahan pada pesantren tersebut begitu pun dengan pondok Pesantren As‟adiyah, 

kurang lebih 90 tahun perjalanannya mewadahi masyarakat sebagai lembaga 
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pendidikan agama yang berkualitas tentunya hal tersebut tidak lepas dari bagaimana 

peran Anregurutta dan para Gurutta yang ada di pondok pesantren As‟adiyah tersebut 

baik Anregurutta yang laki-laki maupun yang perempuan. 

  Peran ulama perempuan dan laki-laki di As‟adiyah itu sama tidak ada 

bedanya, karena mereka sama-sama punya peran yang sama untuk perkembangan 

pesantren As‟adiyah. Baik ulama laki-laki maupun perempuan punya kontribusi yang 

sama dalam perkembangan pondok pesantren As‟adiyah ini, berikut kontribusi ulama 

perempuan As‟adiyah di beberapa bidang sebagai berikut: 

1. Bidang Pendidikan 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Gurutta KM. H. Muhammad Subhan 

yang menyebutkan tentang kontribusi ulama perempuan di bidang Pendidikan sejauh 

yang beliau lihat, bahwa: 

Salah satu bentuk kontribusi ulama perempuan (Anregurutta) yang masih 

bisa dilihat dan dirasakan oleh para santri dari awal perkembangan As‟adiyah 

hingga sekarang adalah kegiatan Mappesantren (pengajian 

khalaqah/pengajian kitab kuning). Bisa dikatakan ini adalah bentuk 

kontribusi Anregurutta Sade‟ yang masih dijalankan dan dikembangkan oleh 

murid hingga ke cucu-cucunya sampai saat ini.
82

 

  Metode pembelajaran pengajian khalaqah (Mappesantren) di Pondok 

Pesantren As‟adiyah di Sengkang yang dijelaskan Gurutta Subhan adalah: 

a. Bentuk pengajian melingkar lalu kiyai (Anregurutta) duduk di tengah dan 

dikelilingi oleh santri dengan duduk bersilah atau bentuk pengajian bersaf lalu 

gurutta duduk di depan santri. 
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b. Anregurutta membacakan, menjelaskan dan memberikan uraian atas kitab 

yang ditetapkan untuk pelajaran pada pengajian khalaqah/ mappesantren 

tersebut. 

c. Ruang lingkup pembahasan meliputi: 

1) Bacaan secara tekstual kitab tersebut mulai dari segi harakatnya sampai 

kepada kaidah-kaidah bahasa Arabnya (Nahwu, sharaf dan tajwid) 

2) Terjemahannya menggunakan Bahasa Bugis dan Bahasa Indonesia 

3) Memberikan penjelasan atau uraian yang berkaitan dengan bagian yang 

dibaca 

d. Santri tidak memiliki kesempatan untuk bertanya kepada kiyai sampai proses 

belajar telah selesai. 

e. Proses kegiatan Mappesantren/pengajian khalaqahini dilakukan dengan baca 

doa kemudian disusul dengan jabat tangan antara santri dengan Anregurutta 

sambil mencium tangan gurutta.
83

 

  Dilain kesempatan peneliti mewawancarai seorang Pembina Madrasah Aliyah 

bernama Dra. Hj. Rosdiana beliau mengatakan: 

kontribusi ulama perempuan itu sama dengan yang dilakukan ulama laki-laki, 

yang saya lihat peran ulama perempuan dalam perkembangan pondok 

pesantren As‟adiyah adalah meneruskan apa yang telah dibangun dan 

diperjuangkan para Anregurutta dan mengembangkan apa saja yang mampu 

memajukan nama As‟adiyah selama tidak melampaui koridor yang ada. 

Sejauh perkembangan As‟adiyah ulama perempuan yang bisa dikatakan besar 

kontribusinya pada Madrasah As‟adiyah adalah AG. Dra. Hj. Sitti Aminah 

Adnan. M.Ag, karena beliau adalah generasi kedua ulama perempuan 

As‟adiyah yang menjadi saksi perjalanan dan perkembangan As‟adiyah 

hingga saat ini, bahkan diceritakan gurutta telah ditugaskan mengajar oleh 

Anregurutta saat itu ketika beliau masih duduk di jenjang Aliyah, ketekunan 
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dan keikhlasan gurutta Aminah mengabdi di As‟adiyah bahkan ditekuni 

hingga usianya saat ini yang terbilang tidak muda lagi, bahkan ada beberapa 

karya-karya beliau yang bisa dibaca hingga saat ini.
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  Argumen gurutta di atas memberi penjelasan bahwa bentuk kontribusi yang 

dilakukan ulama laki-laki pada umumnya juga dilakukan oleh ulama perempuan yang 

ada di As‟adiyah. Mereka punya peran dan tanggung jawab yang sama, salah satu 

tokoh ulama perempuan As‟adiyah yang paling berperan aktif dalam perkembangan 

pondok pesantren As‟adiyah adalah AG. Dra. Hj. Sitti Aminah Adnan. M. Ag. Karya-

karya gurutta Aminah yang dimaksud informan adalah tulisan karya tulis Ilmiah 

gurutta Aminah ketika memperoleh gelar sarjana muda, gelar sarjana dan gelar 

magister yang tidak lepas dari apa yang ada pada As‟adiyah dan bahkan karya tulis 

gurutta sudah sering dibaca oleh para santri-santriwati As‟adiyah yang ada di 

Sengkang Kab. Wajo.Berikut karya tulis buah pikiran gurutta Aminah: 

a. Risalah dengan judul: Sumbangan Wanita dalam Pembinaan Bangsa. 

  Karya pertama ini merupakan tulisan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana 

muda pada Perguruan Tinggi Agama Islam As‟adiyah di Sengkang, Tulisan ini 

dibimbing langsung oleh pimpinan Fakultas Ushuluddin Perguruan Tinggi As‟adiyah 

dalam hal ini gurutta Drs. Muhammad S, pada tahun 1970. Tulisan ini terdiri atas 

empat bab dengan ketebalan 37 halaman.  

  Pemikiran gurutta Aminah tentang wanita kaitannya pembinaan bangsa 

terurai dalam tulisan ini. Gurutta Aminah berpendapat bahwa sumbangan wanita 

dalam pembangunan bangsa harus mengutamakan pembangunan mental melalui 

Pendidikan pada lingkungan rumah tangga (keluarga), lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat. Rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, 
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tiada masyarakat jika tidak ada rumah tangga. Masyarakat besar terdiri dari kelompok 

masyarakat kecil dan masyarakat yang terkecil adalah rumah tangga. Baik buruknya 

suatu masyarakat besar tergantung pada baik buruknya masyarakat kecil itu, dan 

mundur majunya suatu masyarakat besarpun tergantung pada mundur majunya 

masyarakat kecil, oleh karena itu menurut gurutta Aminah rumah tangga mempunyai 

arti yang penting dalam membangun masyarakat besar, yakni bangsa. Dengan 

demikian Pendidikan dalam rumah tangga memegang peranan penting karena sangat 

menentukan bagaimana suatu bangsa ke depan. Lebih lanjut gurutta Aminah dalam 

tulisannya berpendapat bahwa kelompok Pendidikan ada penanggung jawabnya. 

Adapun yang bertanggung jawab Pendidikan dalam rumah tangga adalah kaum ibu 

atau wanita. Hal ini sesuai dengan hadis nabi yang artinya: “Dan wanita itu selaku 

Istri adalah pemimpin, bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga suaminya”. 

Gurutta mengomentari hadis ini, bahwa dengan hadis ini tidak dapat diartikan 

bahwa kaum laki-laki atau bapak berfungsi sebagai alat yang bisu. Dengan demikian 

masalah rumah tangga adalah masalah menentukan maslaah Pendidikan yang tidak 

boleh diabaikan.
85

 

b. Skripsi dengan judul: Radio suara As‟adiyah (suatu studi mengenai sumbangannya 

kepada dakwah Islamiyah di Kabupaten Wajo). 

Karya kedua ini merupakan tulisan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana 

pada Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Ujung Pandang. Tulisan ini dibimbing 

langsung oleh Dra. Marliyah Ahsan dan Drs. M. Rafii Yunus, M.A. pada tahun 1985, 

karya setebal 109 halaman dengan lima bab ini, gurutta Aminah berkesimpulan: 
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1) Dakwah Islamiyah adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh setiap umat Islam, melalui beberapa cara dan media sesuai dengan 

kemampuan dan kesanggupannya. 

2) Radio Suara As‟adiyah adalah radio suara non-pemerintah yang bersifat 

komersial dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) tetapi berfungsi dan tujuan 

utamanya adalah media dakwah Islamiyah. 

3) Bentuk siaran Pendidikan dan keagamaan yang berisikan dakwah Islamiyah 

merupakan bentuk siaran yang paling tinggi presentasenya bila dibandingkan 

dengan siaran lainnya. 

4) Radio Suara As‟adiyah merupakan media komunikasi massa dan juga 

berfungsi ganda sebagai media dakwah. 

5) Dakwah Islamiyah melalui Radio Suara As‟adiyah sangat besar manfaatnya 

dalam meningkatkan kesadaran beragama dalam masyarakat bahkan 

mengurangi buta agama. Hal ini disebabkan uraian-uraiannya bersifat 

keagamaan yang mudah dimengerti karena Bahasa pengantarnya adalah 

Bahasa daerah (Bugis).
86

 

c. Tesis dengan judul: Efektifitas Pengajian Halaqah dalam Upaya Peningkatan Mutu 

Pendidikan Pesantren (Studi pada Pondok Pesantren As‟adiyah Sengkang). 

Karya ketiga ini merupakan tulisan sebagai syarat memperoleh gelar magister 

pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2003. Tulisan 

ini dibimbing langsung oleh Prof. Dr. H. Mappanganro, M.A. dan Dra. Hj. Nurul 
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Fuadi, M.A. karya setebal 116 halaman dengan lima bab ini, gurutta Aminah 

berkesimpulan: 

1) Pondok pesantren As‟adiyah sebagai lembaga pendidikan dan dakwah telah 

berkiprah dalam dunia pendidikan dan telah melahirkan intelektual-intelektual 

muslim yang berilmu dan berwawasan tinggi. Hal ini terbukti dengan masih 

eksisnya Lembaga Pendidikan ini di tengah-tengah kancah persaingan di 

bidang Pendidikan. Sistem Pendidikan pada Pondok Pesantren As‟adiyah 

adalah dwi-sistem artinya disamping memakai sistem modern juga terdapat 

sistem klasik. Sistem klasik yang dimaksud adalah dengan dilakukannya 

pengajian-pengajian kitab klasik atau lebih dikenal dengan pengajian halaqah. 

2) Pelaksanaan pengajian halaqah pada Pondok Pesantren As‟adiyah dilakukan 

dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah: a) sistem pengajian 

dengan metode bedongan atau wetonan. Pada metode bendongan ini 

dilakukan oleh seorang kyai atau ustadz terhadap sekelompok peserta didik 

atau santri untuk mendengarkan atau menyimak apa yang dibacanya dari 

sebuah kitab. Seorang kyai atau ustadz, dalam hal ini membaca, 

menerjemahkan, menerangkan dan seringkali mengulas teks-teks kitab 

berbahasa Arab tanpa harakat (gundul). Sementara itu, santri dengan 

memegang kitab yang sama, masing-masing melakukan pendhabitan harakat, 

pencatatan symbol-simbol kedudukan kata, arti-arti kata langsung di bawah 

kata yang dimaksud dan keterangan-keterangan lain dianggap penting dan 

dapat membantu memahami teks. Posisi para santri pada pembelajaran 

metode ini adalah melingkari atau mengelilingi kyai atau ustadz sehingga 

membentuk halaqah (lingkaran). Dalam penerjemahannya, kyai atau ustadz 
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dapat menggunakan berbagai Bahasa yang menjadi Bahasa utama para santri, 

misalnya Bahasa Arab, Bahasa Indonesia dan Bahasa Bugis. b) Teknik 

pembelajaran, sebelum dilakukan pembelajarandengan menggunakan 

bendongan ini, Pondok Pesantren As‟adiyah telah menetapkan jadwal mata 

pengajian selama satu minggu (enam bulan). Dalam jadwal tersebut, 

tercantum nama-nama Pembina/ustadz dan kitab-kitab yang dipakai pada 

pengajian halaqah. Nama-nama kitab tersebut adalah kitab tafsir jalalain, kitab 

Shahih Al-bukhari, kitab Tanwir Al-qulub, kitab Fath Al-mu‟in, kitab Sunan 

Abu Daud, kitab Mau‟idzah Al-Mu‟minin, kitab Syarah Al-hikam, kitab 

Muhazzab dan lain-lain. c) Tahap persiapan, pada Pondok Pesantren 

As‟adiyah, khususnya pada semua tempat pengajian halaqah sebelum 

dilakukan kegiatan pembelajaran pengajian halaqahbiasanya terlebih dahulu 

seorang kyai atau ustadz mempersiapkan yang diperlukan sesuai dengan 

metode pembelajaran, yaitu: memiliki gambaran mengenai tingkat 

kemampuan para santri guna menyesuaikan dengan Bahasa dan penjelasan 

yang disampaikan, merumuskan tujuan yang akan dicapai dari pemilihan kitab 

tersebut, merumuskan tujuan pada setiap kali pertemuan, menetapkan waktu 

yang diperlukan untuk pembacaan dan penjelasan, mempersiapkan alat bantu 

atau alat-alat peraga yang diperlukan pada pertemuan tersebut, 

mempersiapkan catatan khusus tentang batas-batas materi yang akan disajikan 

dan tentang penilaian kepada santri, mempersiapkan bahan yang akan 

digunakan untuk memperluas pembahasan atau penambahan wawasan serta 

melakukan persiapan fisik yang memadai. 
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 Tahap pelaksanaan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran 

pengajian halaqah Pondok Pesantren As‟adiyah melakukan Langkah-langkah, 

yaitu: seorang kyai menciptakan komunikasi yang baik dengan para santri, 

memperhatikan situasi dan kondisi serta sikap para santri apakah sudah siap 

untuk belajar atau belum. Seorang kyai atau ustadz dapat memulai kegiatan 

pembelajaran dengan membaca teks Arab gundul kata demi kata disertai 

dengan terjemahnya dan pembacaan tanda-tanda baca khusus atau yang 

menyangkut kaidah-kaidah Bahasa Arab. Khusus pelaksanaan pengajian 

halaqah yang dilakukan pada empat tempat, para kyai telah memberikan 

muqaddimah langsung menyeluruh para santri secara bergiliran untuk 

membaca apa yang akan dibahas pada pengajian halaqah. Untuk itu, para 

kyai/ustadz secara rutin melakukan hal-hal yang demikian. 

3) Dampak pelaksanaan pengajian halaqah pada Pondok Pesantren As‟adiyah 

adalah sangat positif dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan pesantren. 

Hal ini terbukti dengan melihat bahwa pengajian halaqah adalah mengkaji 

suatu persoalan berdasarkan kitab-kitab klasik sebagai inti kajiannya. Sebagai 

indikator mengukur dampak tersebut, beberapa responden membenarkan 

bahwa pengajian halaqah merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan 

pesantren, terutama peningkatan moral santri untuk senantiasa memiliki 

akhlakul karimah. 

4) Pelaksanaan pengajian halaqah pada Pondok Pesantren As‟adiyah Sengkang 

diselenggarakan di empat tempat (sekarang sudah enam tempat). Selain 

diikuti para santri mulai dati tingkat Tsanawiyah sampai Perguruan Tinggi, 

pengajian halaqah juga diikuti para jama‟ah masjid atau masyarakat umum 
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Sengkang, baik secara langsung maupun mendengarkan melalui Radio Suara 

As‟adiyah. Sesuai penelitian yang dilakukan, terdapat peningkatan partisipasi 

jama‟ah atau masyarakat terhadap pengajian halaqah, terutama yang 

dilakukan di Masjid Agung Ummul Qura‟ Sengkang Kabupaten Wajo.
87

 

  Tanpa terkecuali semua guru perempuan yang telah mengabdikan diri pada 

pondok pesantren As‟adiyah disebut ulama karena guru adalah orang yang berilmu, 

mereka semua harus dihormati dan disama ratakan posisinya oleh seluruh santrinya. 

Tetapi sebahagian masyarakat memahami yang masuk kriteria ulama adalah yang 

mampu membaca kitab kuning, mengerti dan mengajarkannya, baik akhlaknya dan 

mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar. Sehingga tidak heran memang rata-rata 

gurutta yang ada di As‟adiyah adalah mereka yang telah mengerti dan mampu 

membaca kitab kuning. kegiatan pengajian khalaqah (Mappesantren) juga merupakan 

salah satu bentuk peran ulama perempuan yang masih dijalankan hingga sampai saat 

ini, sehingga ada enam titik tempat di Sengkang yang menjadi tempat perkumpulan 

berlangsungnya kegiatan pengajian khalaqah (Mappesantren) tersebut yang 

jadwalnya telah ditentukan oleh pengurus pusat pondok pesantren As‟adiyah 

Sengkang Kab. Wajo, sebagaimana berikut: 

a. Masjid Agung Ummul Qura Sengkang, yang diikuti oleh para santri Ma‟had 

aly, santri As‟adiyah yang mondok di dekat Masjid Agung baik santri 

Tsanawiyah, aliyah serta beberapa jama‟ah yang ingin ikut mendalami ilmu 

agama tersebut. 
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b. Masjid Jami‟ Sengkang, yang diikuti oleh para santri dari Madrasah 

Tsanawiyah I dan II Putri, mengingat karena masjid ini berdekatan dengan 

asrama Tsanawiyah putri As‟adiyah yang menampung banyak santriwati, 

serta beberapa santriwati aliyah yang tidak terlepas dari bimbingan petugas 

asrama. 

c. Masjid al-Ikhlas Lapongkoda yang berlokasi di tengah-tengah kompleks 

As‟adiyah. Santri yang ikut pada lokasi ini adalah santri Madrasah 

Tsanawiyah I dan II Putra As‟adiyah Sengkang. 

d. Mushallah Putri dalam kompleks As‟adiyah Lapongkoda. Karena dalam 

kompleks ini terdapat asrama putri bagi santri Madrasah Aliyah Putri 

As‟adiyah Sengkang. 

e. Kampus II Putra Macanang yang diikuti oleh para santri Madrasah Aliyah 

Putra As‟adiyah. 

f. Ma‟had Aly, pengajian kitab kuning di tempat ini hanya diikuti oleh santri 

Ma‟had Aly. Tempatnya pun di dalam ruang kela (klasikal) karena merupakan 

mata kuliah wajib santri tersebut, biasanya kegiatan pengajian kittab kuning 

akan kembali dilakukan pada malam hari setelah shalat Isya.
88

 

Ma‟had aly adalah salah satu wadah lembaga pendidikan bagi pondok 

pesantren As‟adiyah untuk melahirkan generasi penerus para kiyai, ulama atau para 

penerus Anregurutta yang ada di pondok pesantren As‟adiyah Sengkang Kabupaten 

Wajo. Metode pembelajarannya pun sangat berbeda dengan yang ada di perguruan 

tinggi lainnya. Ma‟had aly As‟adiyah Sengkang fokus pada pembelajaran kitab 
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kuning tingkat tinggi sehingga tidak heran jika selesai maka para mahasantrinya akan 

diberi gelar KM (Kiyai Muda). 

Selain kegiatan Mappesantren (pengajian Khalaqah/pengajian kitab kuning) 

adalah bentuk kontribusi ulama perempuan di As‟adiyah, mengabdikan diri menjadi 

Pembina di pondok pesantren As‟adiyah baik ditingkat TK, SD, Tsanawiyah, Aliyah 

hingga perguruan tinggi adalah salah satu bentuk peran besar figur perempuan 

As‟adiyah di pondok pesantren As‟adiyah ini. Hal tersebut dibuktikan dari banyaknya 

tenaga pendidik atau pengajar di pondok pesantren As‟adiyah sekitar 70% mudirnya 

adalah perempuan.
89

Didalam Al-qur‟an bahkan telah disebutkan bahwa pekerjaan 

yang paling mulia disisi Allah swt adalah menjadi seorang pendidik sebagaimana 

yang ada dalam QS. Al-Imran/ 3:104 sebagai berikut: 

 

                                

        

Terjemahnya: 

  Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung.

90
 

  Kiyai, ulama, syekh, atau dalam bahasa sehari-hari kita disebut “guru” adalah 

orang yang memiliki kedudukan istimewa yang digolongkan sebagai orang yang 

beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Sebab, guru adalah sebaik-baiknya orang 

yang tidak pelit akan ilmu yang dimilikinya, wawasan yang dimilikinya akan terus 
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beliau sampaikan kepada murid-muridnya sehingga kata Nabi saw pahala kebaikan 

bagi seorang guru tidak akan pernah putus walau telah meninggal dunia. 

2. Bidang Dakwah 

Ulama perempuan As‟adiyah biasanya akan banyak diberikan kesempatan 

berdakwah pada masyarakat di bulan ramadhan, biasanya kegiatan berdakwah 

dilakukan oleh para gurutta melalui media radio suara As‟adiyah sebagaimana jadwal 

yang telah ditentukan oleh pihak tersebut atau memenuhi panggilan jama‟ah untuk 

mengisi kegiatan seminar keagamaan. Selain kegiatan tersebut, ulama perempuan 

As‟adiyah lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai tenaga pendidik atau 

Pembina di Pondok Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo. Sebagaimana yang 

dikatakan gurutta A. Najmuddin S. Ag., M. Pd. I yaitu: 

Karena kewajiban seorang ulama bukan hanya kepada murid beliau yang 
ingin belajar langsung kepada gurutta, tetapi kewajiban gurutta juga adalah 
menyampaikan ilmunya kepada Jama‟ahnya (masyarakat).

91
 

  Secara umum, gerakan dakwah dilakukan untuk mengajak masyarakat pada 

kebaikan, menyeruh pada Amr Ma‟ruf dan nahi munkar, kegiatan berdakwah adalah 

karakteristik gerakan Islam yang telah dilakukan secara turun temurun dari Rasul dan 

para nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh umatnya hingga sekarang.
92

Dari 

awal yang menjadi visi misi utama pondok pesantren As‟adiyah adalah mencetak 

ulama berintegritas yang mempunyai daya saing yang berkualitas, sehingga Mahad 

Aly As‟adiyah adalah salah satu lembaga pendidikan tingkat perguruan tinggi di 

pondok pesantren As‟adiyah yang fokus membentuk karakter dan membina para 
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mahasantri untuk memiliki jiwa  dan akhlak seorang ulama sebagaimana yang 

diharapkan masyarakat bangsa dan negaranya. 

  Sebagai lembaga dakwah, pondok pesantren As‟adiyah melakukan 

pengembangan jaringan dakwah baik secara kelembagaan maupun secara perorangan 

yang dilakukan langsung oleh kyai, ustadz dan santri. Biasanya untuk acara besar 

Islam seperti khutbah jum‟at, isra miraj, maulid atau acara perkawinan masyarakat 

lebih sering melibatkan ulama (Anregurutta) laki-laki Sedangkan ulama 

(Anregurutta) Perempuan kebanyakan muncul di ranah publik pada kegiatandakwah 

terutama di bulan suci ramadhan. Kegiatan dakwah juga dilakukan melalui media 

massa cetak berupa majalah al-Mauizah al-Hasanah pada masa AG. K.H. As‟ad, 

meskipun penerbitan majalahnya sangat terbatas pada waktu itu namun media cetak 

ini dapat berjalan hinggah puluhan tahun lamanya. Sekitar tahun 1965 media cetak 

yang awalnya bernama al-Mauizah al-Hasanah berganti nama menjadi majalah 

risalah As‟adiyah, hingga dari hasil media majalah tersebut terbitlah beberapa buku-

buku karya para ulama As‟adiyah yang tersebar keberapa wilayah yang lebih luas. 

Namun seiring perkembangan teknologi saat itu, media dakwah yang awalnya hanya 

melalui media majalah dan buku merambat ke peranan Radio Suara As‟adiyah yang 

masih eksis hingga saat sekarang ini, kegiatannya biasanya mengadakan dakwah atau  

pengajian-pengajian di mesjid Raya Sengkang atau di studio Radio Suara As‟adiyah 

yang dipimpin oleh para ulama-ulama As‟adiyah itu sendiri. 

  Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa informan 

bahkan kepada pengurus pusat pondok pesantren As‟adiyah langsung, mereka 

mengakui bahwa salah satu kekurangan yang dimiliki pondok pesantren As‟adiyah 
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adalah tidak ada karya tulis ilmiah dari para ulama perempuan As‟adiyah yang 

menjadi sumbangsih mereka kepada As‟adiyah. 

  Peran Pondok Pesantren As‟adiyah dalam mengembangkan Intelektual 

terhadap perempuan yang ada di As‟adiyah menurut salah satu informan bahwaawal 

perkembangan As‟adiyah ada beberapa gerakan yang dilakukan sebagai bentuk 

perhatian As‟adiyah terhadap perempuan As‟adiyah seperti kegiatan keterampilan 

wanita khususnya bagi mahasiswa dan santri dahulu ada pembinaan semacam itu. 

Namun seiring berkembangnya zaman dan teknologi, pengembangan intelektual 

terhadap perempuan As‟adiyah hanya dilakukan dengan melihat tayangan atau 

beberapa video edukasi yang telah tersedia di internet atau youtubesehingga sudah 

sangat jarang dilakukan pelatihan yang dulu pernah ada awal perkembangan 

As‟adiyah, namun tidak lepas dari koridor yang ada berupa tuntunan-tuntunan ajaran 

yang kita anut di As‟adiyah ini karena tidak semua dapat kita terima sepenuhnya 

sebab ada filter serta batasan-batasan yang harus kita pahami.
93

 

                                                             
93

KM. Nazirah, S.Pd.I, (Pembina Aliyah Putri As‟adiyah Sengkang)Wawancara dilakukan di 

Asrama Aliyah Putri As‟adiyah Sengkang Pada tanggal 24 Maret 2022. 



 
 

99 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah mengemukakan beberapa uraian hasil penelitian diatas mengenai 

kontribusi ulama perempuan dalam pengembangan pondok pesantren As‟adiyah 

Sengkang Kab. Wajo, maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang 

dianggap penting dalam judul skripsi: Kontribusi Ulama Perempuan dalam 

Pengembangan Pondok Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo yaitu: 

1. Eksistensi ulama perempuan di pondok pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. 

Wajo dibagi atas dua pokok penting, yaitu: 

a. Gurutta Aminah Adnan figur ulama perempuan awal perkembangan 

pondok pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo, dari hasil wawancara 

dengan beliau bahwa hak belajar awal perkembangan As‟adiyah sangatlah 

terbatas, akses belajar bagi perempuan tidak diberikan hak yang sama 

layaknya laki-laki pada waktu itu. Hal tersebut terjadi karena gurutta 

As‟ad (selaku pendiri pondok pesantren As‟adiyah) pada saat itu menurut 

kesaksian muridnya sadar atau tidak sadar lingkungan wahabi melekat 

pada diri gurutta sehingga ada batasan-batasan dan larangan sehingga 

lembaga pendidikan khusus perempuan tidak ada pada masa hidup 

Anregurutta As‟ad. Setelah Anregurutta wafat barulah pendidikan formal 

bagi perempuan terbuka sekitar tahun 1953 M. atau masa periode 

kepengurusan Anregurutta Daud Ismail. 

b. Gurutta Siti Rabiah Lamming figur ulama perempuan di pondok 

pesantren As‟adiyah saat ini, ulama perempuan As‟adiyah sekarang 
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berdasarkanhasil wawancara bahwa saat ini kebanyakan dari mereka 

mulai aktif dengan masuk di beberapa organisasi massa yang ada di Wajo 

seperti pengurus Fatayat Wajo, Pengurus NU Wajo, dll. 

2. Kontribusi ulama perempuan dalam pengembangan Pondok Pesantren 

As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo, yaitu: 

a. Bidang Pendidikan, bentuk kontribusi ulama perempuan yang masih ada 

dan masih bisa dilihat sampai saat ini berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti adalah kegiatan mappesantren (pengajian 

khalaqah/pengajian kitab kuning) yang dilakukan dibeberapa titik tempat 

yang telah dijadwalkan oleh pengurus pusat pondok pesantren As‟adiyah 

Sengkang Kab. Wajo. Selain kegiatan Mappesantren (pengajian 

Khalaqah/pengajian kitab kuning) adalah bentuk kontribusi ulama 

perempuan di As‟adiyah, mengabdikan diri menjadi Pembina di pondok 

pesantren As‟adiyah baik ditingkat TK, SD, Tsanawiyah, Aliyah hingga 

perguruan tinggi adalah salah satu bentuk peran besar figur perempuan 

As‟adiyah di pondok pesantren As‟adiyah ini. Hal tersebut dibuktikan dari 

banyaknya tenaga pendidik atau pengajar di pondok pesantren As‟adiyah 

sekitar 70% mudirnya adalah perempuan. 

b. Bidang Dakwah, ulama perempuan As‟adiyah akan banyak diberikan 

kesempatan berdakwah pada masyarakat di bulan Ramadhan, selain 

berdakwah di bulan ramadhan biasanya ulama perempuan juga memenuhi 

panggilan jama‟ah mengisi seminar keagamaan. Diluar bulan ramadhan 

ulama perempuan As‟adiyah lebih banyak menghabiskan waktunya 
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sebagai tenaga pendidik/ Pembina di pondok pesantren As‟adiyah 

Sengkang kabupaten Wajo. 

 

 

B. Implikasi 

  Setelah menguraikan beberapa kesimpulan, maka penulis mencoba 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi ulama perempuan As‟adiyah pondok pesantren As‟adiyah yang telah 

lama mengabdikan diri di As‟adiyah diharapkan memiliki karya setidaknya 

berupa karya tulisan ilmiah sebagai bentuk sumbangsih mereka untuk 

perkembangan pondok pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo. 

2. Hasil penelitian ini sifatnya masih bersifat terbatas, karena penelitian ini 

mengenai kontribusi ulama perempuan dalam perkembangan pondok 

pesantren As‟adiyah yang sekiranya akan selalu ada perkembangan yang 

terjadi kedepannya maka diharapkan agar ada peneliti selanjutnya yang 

meneliti tentang masalah kontribusi ulama perempuan As‟adiyah untuk 

mempelajari lebih lanjut tentang peran perempuan dalam perkembangan 

pondok pesantren tersebut. 
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Gambar 1: Pusat Pondok Pesantren As‟adiyah Sengkang Kab. Wajo. 

 

 

Gambar 2: Wawancara dengan AG. Dra. Hj. Siti Aminah Adnan, M.Ag, pada hari 

senin, 22 Maret 2022 di Jl. H. Muh. As‟ad Sengkang 
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Gambar 3: Wawancara dengan Gurutta Dra. Hj. St. Rabiah Lamming pada hari 

Kamis 24 Maret 2022 di Kompleks As‟adiyah Sengkang 

 

 

Gambar 4: Wawancara dengan Gurutta Dra. Hj. Rosdiana pada hari Kamis 24 Maret 

2022 di Madrasah Aliyah Putri As‟adiyah Sengkang 
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Gambar 5: Wawancara dengan AG. Drs. H. M. Yusuf Razaq, M.Pd pada hari Sabtu 

26 Maret 2022 di BTN Pepabri Sengkang 

 

 

Gambar 6: Wawancara dengan Gurutta KM. H. Muhammad Subhan, S. Ag, M.pd. I 

pada tanggal 26 Maret 2022 di Sekretariat Pondok Pesantren As‟adyah Sengkang. 
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Gambar 7: Wawancara dengan Gurutta KM. Nazirah, S. Pd.I pada hari Kamis 24 

Maret 2022 di Asrama Aliyah Putri As‟adiyah Sengkang 

 

 

Gambar 8: Wawancara dengan Gurutta Dra. Hj. Rosmila pada hari Rabu 23 Maret 

2022 di Madrasah Aliyah Putri As‟adiyah Sengkang 
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Gambar 9: Wawancara dengan gurutta Andi Najmuddin S.Ag, M. Pd.I pada tanggal 

27 Maret 2022 di Desa Ulugalung kec. Pammana 

 

 

Gambar 10 : Wawancara dengan Gurutta Asni Suhail, SS pada hari Kamis 24 Maret 

2022 di Madrasah Aliyah Putri As‟adiyah Sengkang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Gambar 11: kegiatan Mappesantren (pengajian khalaqah) di Aliyah Putri As‟adiyah 

Sengkang  

 

 

Gambar 12: kegiatan Mappesantren (pengajian Khalaqah) di Masjid Ummul Qura‟ 

(Masjid Raya Sengkang) 
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Gambar 13: kegiatan Mappesantren (pengajian khalaqah) di Mahad Aly As‟adiyah 

Sengkang 
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