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ABSTRAK 
 

Nafiah, Hidayatun. 2017.PersepsiPendidiktentangSegregasiGenderdalam Mata 

PelajaranRisālatAl-MaḥīḍdanIlmuFalak di 

MadrasahMiftahulHudaMayakTonatanPonorogo.Skripsi, JurusanPendidikan 

Agama Islam FakultasTarbiyah dan IlmuKeguruanInstitut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. PembimbingIsnatinUlfah, M.HI 

 

Kata Kunci:Persepsi, SegregasiGender, Ris lat Al-Ma , IlmuFalak 

 

Kebijakanpemisahan (segregasi)genderdiharapkanmembawadampakyang 

positifsehinggamembuat para santrilebihmandiri, kreatif dan juga bisa 

meningkatkanpotensi yang adadalamdiriindividu. Halinidimaksudkan agar 

santriputramaupunsantriputri bisa bersaingdalamsegalabidang secara fairdan 

maksimal. Tetapi, di MadrasahMiftahulHudaMayakadalahadanyakebijakanbagisiswa-

siswi MMH yang sama-sama duduk di bangkukelas IV 

tetapitidakmendapatkanmateripelajaran yang sama. 

Santriputramempelajariilmufalaksedangkansantriputritidak, sementara 

santriputrimempelajarikitabRisālat Al-Maḥīḍ dan 

santriputratidakmempelajarinyadalamkelastetapimendapatkandiklatfiqh al-nisā. 
Adapunrumusanmasalahdalampenelitianiniadalah: (1) 

Bagaimanapersepsipendidikterhadapsegregasigenderdalam mata pelajaranRisālat Al-
Maḥīḍdanilmufalak di 

MadrasahMiftahulHudaMayakTonatanPonorogo(2)Bagaimanakahdampaksegregasige

nderdalam mata pelajaranRisālat Al-Maḥīḍ dan ilmufalakdalamkehidupansehari-

harisantri di MadrasahMiftahulHudaMayakTonatanponorogo? 

Untukmenjawabpertanyaan di atas jenispenelitian yang 

digunakanadalahstudikasusdenganpendekatankualitatif, adapunteknikpengumpulan 

data adalahmenggunakanteknik interview, observasi dan dokumentasi. 

Sedangkanteknikanalisis data yang digunakanadalahteknikanalisis yang diberikan 

Miles dan Huberman, yaitureduksi data, penyajian data dan penarikankesimpulan. 

Daripenelitianinidapatdisimpulkanbahwa: 1) SegregasiGenderdalam Mata 

PelajaranRisālat Al-MaḥīḍdanIlmuFalak di MadrasahMiftahulHuda (1)Segregasi 

yang diterapkan di MadrasahMiftahulHudameliputi: (a) segregasi secara penuh (b) 

segregasi horizontal  (2)Alasan utama segregasi gender dalam mata pelajaran Risālat 
Al-Maḥīḍdan ilmu falakdi Madrasah Miftahul Huda adalahmata pelajaran ditentukan 

oleh bagian kurikulum yang diyakini oleh para pendidik bahwa apapun yang 

diputuskan oleh bagian kurikulum atau bagian pusat terkait materi ajar adalah yang 

terbaik bagi santri putra dan putri. (3) Pendidik MMH mendukung segregasi gender 

dalam mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu falak dikarenakan laki-laki dan 

perempuan mempunyai cara belajar yang berbeda berdasarkan jenis kelaminnya. 2) 

Segregasi mata pelajaran yang diterapkan di MMH berdampak sangat baik bagi 

kemajuan santri putra dan putri. Hal tersebut bisa tampak dari kemandiriansantriputri 
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dan tergalinyapotensidalamsegikreativitas, seni dan bakatsantriputra. Tetapi di 

sisilain, jugamembawadampak yang kurangbaikbagikemajuansantriputra dan putri. 

Selainitu, denganadanyasegregasigenderdalamkedua mata 

pelajarantersebutmenyebabkan yang 

pertamadiskriminasigenderyaitumemberikanperlakuan yang 

berbedapadasalahsatujeniskelamindengantidakadildimanaperempuantidakmendapatka

naksesuntukbelajarilmufalakkarenaadanyaasumsibahwailmufalakkurangdibutuhkanat

aukurangdiminatiolehsantriwati,keduamenyebabkansubordinasiyaknimenomerduakan

perempuan, 

ketigamenimbulkanmarjinalisasiperempuandimanadalamhaliniperempuandipinggirka

ndalamhalilmufalak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakangMasalah 

Pendidikan adalah sebuah hal yang sangat penting dalam keberlangsungan 

hidup seorang individu. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terprogram dalam 

menciptakan manusia yang berkualitas. Hal ini karena dengan pendidikan, 

manusia akan memperoleh banyak pengetahuan yang akan membantu untuk 

menjalankan tugasnya  sebagai ‘abdullâh1
dan khalîfahAllâh

2
 di muka bumi.  

Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga 

transfer nilai. Nilai-nilai positif dalam proses pendidikan dapat menjadi pemandu 

dan pembimbing bagi umat manusia. Manfaat lain yang bisadidapat ialah menjadi 

penolong utama bagi manusia untuk menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, 

melalui sebuah pendidikan manusia akan dapat membedakan manayang baik dan 

                                                           
1‘Abdmengandungpengertianibadahdalammaknapenyerahandiriterhadaphukum-hukum Allah 

SWT.yangmenciptakannya. Melalui kata ‘abd, Allah 

SWT.inginmenunjukkansalahsatukedudukanmanusiasebagaihamba Allah yang mengembantugas-

tugasperibadahan.  Mahmud, PemikiranPendidikan Islam (Bandung :PustakaSetia, 2011),  79. 
2
Istilahkhalîfahberartiwakil, pengganti, duta, ataurepresentasiTuhan di 

mukabumi.Kedudukansebagaikhalifahmeniscayakanmanusiauntukmempertanggungjawabkansegalaper

buatannya di hadapan Allah, menyangkutpelaksanaantugasnyasebagaikhalîfahAllah di 

bumi.Olehkarenaitu, selamahidupnyamanusiaharusmengimplementasikandirinyasebagaimakhluk yang 

bermoral, 

iaharusmempertimbangkansemuaperilakunyakarenakedudukannyasebagaiwakildanpenggantiTuhan di 

mukabumi. Ibid,  80. 
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buruk, mampu memilah dan memilih, yang pada gilirannya mampu membedakan 

antara  nafsu insani ilahiyah dengan nafsu kebinatangan.
3
 

Permasalahan dalam dunia pendidikan menyangkut kualitas semua elemen 

masyarakat. Secara universal, manusia tanpa pendidikan hanya akan menciptakan 

manusia yang tidak bermoral. Melalui sebuah pendidikan diharapkan akan 

mampu menanamkan budi pekerti luhur dan membekali dengan ilmu 

pengetahuan. Persoalan tersebut menjadi sangat penting dalam usaha 

mencerdaskan kehidupan bangsa.Oleh sebab itu, pendidikan merupakan suatu 

yang selalu mendapat perhatian oleh seluruh bangsa dan negara di dunia. Maju 

atau mundurnya suatu bangsa dan negaranya dipengaruhi oleh kualitas sumber 

daya manusia yang menjadi tulang punggung negara tersebut. Sumberdaya 

manusia yang berkualitas merupakan hasil suatu proses pendidikan. Tanpa adanya 

pendidikan,  tidak mungkin diperoleh sumber daya manusia yang berkualitas yang 

dapat membangun  negara dan bangsanya ke arah tujuan yang 

akandicapaiolehbangsa dannegaratersebut.
4
 

Ada tiga isu dalam perubahan dan tuntutan global yaitu isu demokrasi, hak 

asasi manusia, dan gender. Pendidikan tidak hanya sekedar proses pembelajaran 

tetapi merupakan salah satu “narasumber” bagi segala pengetahuan karenanya ia 

instrumen efektif transfer nilai termasuk nilai yang berkaitan dengan isu tersebut. 

                                                           
3
Ulfiah, PsikologiKeluargaPemahamanHakikatKeluarga Dan 

PenangananProblematikaRumahTangga (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 75. 
4
Martini Jamaris, OrientasiBarudalamPsikologiPendidikan(Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 2. 
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Dengan demikian, pendidikan juga sarana sosialisasi kebudayaan yang 

berlangsung secara formal termasuk di sekolah.
5
 

Terkait dengan isu gender di atas, Departemen Pendidikan Nasional 

berupaya menjawab isu tersebut melalui perubahan kurikulum dan 

mengakomodasikannya dalam kurikulum 2004, tetapi aplikasiannya dalam bahan 

ajar masih belum bisa terlaksana secara optimal.Isu gender bagi masyarakat 

Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal baru, meskipun masih banyak 

kalangan masyarakat awam maupun akademisi yang memahami kata gender 

tersebut dengan pemaknaan yang kurang tepat, atau bahkan menggunakan kata 

tersebut dalam konteks yang keliru.  

Mengapa  terjadi  "perbedaan"  gender?  Terbentuknya  perbedaan  gender 

dikarenakan  oleh  banyak  hal  diantaranya  dibentuk,  disosialisasikan,  

diperkuat, bahkan  dikonstruksi  secara  sosial  atau  kultural  melalui  ajaran  

keagamaan maupun  negara.  Melalui  prosespanjang,  sosialisasi  gender  

tersebutakhirnyadianggapseolah-olahketentuanTuhan. 

Sebaliknyamelaluidialektikakonstruksisosial  

gendersecaraevolusionaldanperlahan-lahanmempengaruhibiologismasing-

masing.
6
 

                                                           
5
ElfiMuawanah, Pendidikan Gender Dan HakAsasiManusia  (Yogyakarta: Teras, 2009),  53.  

6
Elisabeth, SuaraHatiSeorangPerempuan, di Era 

Global.diambildarihttp://elisabethwantik.blogspot.co.id/2010/05/suara-hati-seorang-perempuan-

gender-di.htmlpadatanggal 19 Desember2016. 

http://elisabethwantik.blogspot.co.id/2010/05/suara-hati-seorang-perempuan-gender-di.html
http://elisabethwantik.blogspot.co.id/2010/05/suara-hati-seorang-perempuan-gender-di.html
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Ada tiga aspek permasalahan gender dalam pendidikan yaitu :1) akses 

(fasilitas pendidikan yang sulit dicapai), 2) partisipasi (tercangkup dalam bidang 

studi dan statistik pendidikan, banyaknya perempuan mengambil bidang keguruan 

(SPG misalnya) karena pandangan yang mengatakan bahwa peran guru sebagai 

pembina juga pengasuh digambarkan sebagai kodrat perempuan sebagai ibu), 3) 

manfaat dan penugasan (banyaknya buta huruf dialami oleh perempuan).
7
 Itulah 

mengapa sekolah ataupun madrasah mempunyai peran yang sangat penting dalam 

membentuk karakter, kemampuan dan kepribadian seorang peserta didik, seperti 

halnya Madrasah Miftahul Huda Mayak Ponorogo (MMH). 

Madrasah Miftahul Huda adalah termasuk salah satu madrasah yang 

mempunyai misi membentuk karakter peserta didik, salah satunya melalui 

pemisahan santri putra dan santri putri(segregasi gender).Hal ini bisa dilihat 

dalam proses pembelajarannya, penempatankelas, dan juga lingkungan 

pondoknya.
8
Denganadanya kebijakanpemisahan (segregasi) inidampak yang 

terlihat membuat para santri lebih mandiri, kreatif dan juga bisa meningkatkan 

potensi yang ada dalam diri individu.Hal ini dimaksudkan agar santri putra 

maupun santri putri bisa bersaing  dalam segala bidang secara fair dan maksimal.
9
 

Realita yang terjadi di Madrasah Miftahul Huda Mayak adalah adanya 

kebijakan bagi siswa-siswi Madrasah Miftahul Huda Mayak yang sama-sama 

duduk di bangku kelas IV MMH tetapi tidak mendapatkan materi pelajaran yang 

                                                           
7
ElfiMuawanah, Pendidikan Gender danHakAsasiManusia, 53-54.  

8
Hasilobservasi di Madrasah Miftahul Huda, padatanggal  25 November 2016. 

9
HasilwawancaradenganTatiksatriwati MMH padatanggal25 November 2016. 
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sama. Santri putra mempelajari ilmu falak sedangkan santri putri tidak, sementara 

santri putri mempelajari kitabRisālatAl-Maḥīḍ dan santri putra tidak 

mempelajarinya dalam kelas tetapi memang mendapatkan diklat fiqh al-

nisā.
10

Berarti dengan adanya kebijakan tersebut dalam hal ini telah terjadi 

diskriminasi keilmuan, yang seakan-akan bahwa RisālatAl-Maḥīḍhanya boleh 

dipelajari secara khusus oleh perempuan dan ilmu falak hanya boleh dipelajari 

laki-laki. Padahal jika melihat cakupan kedua ilmu tersebut merupakan ilmu yang 

urgent yang berkaitan dengan keabsahan suatu ibadah, maka hukumnya menjadi 

wajib untuk mempelajarinya tanpa memandang laki-laki atau perempuan. 

Kasus yang banyak terjadi ditengah masyarakat, adalah orang 

sebenarnyamengetahui mengenai masalah RisālatAl-Maḥīḍatau terkait masalah 

wanita ini tetapi mengabaikan atau sembrono dalam ibadah apalagi perempuan 

yang tidak belajar mengenai masalah kewanitaan ini.  Oleh sebab itu, dibutuhkan 

sosok ayah atau sang suami sebagai kepala keluarga untuk membimbing dan 

mengarahkan untuk mempelajari masalah tersebut dengan baik. Begitu juga 

denganilmu falak, disiplin ilmu yang akan membantu manusia dalam menentukan 

waktu sholat, arah kiblat, dan juga ibadah-ibadah yang lain, maka tidak ada 

salahnya jika santri putri juga perlu untuk mempelajariilmu falak tersebut untuk 

kepentingan sendiri sebagai pengetahuan saja atau untuk membatu masyarakat 

nantinya ketika sudah terjun dalam dunia kemasyarakatan. 

                                                           
10

HasilwawancaradenganYulisantri Madrasah Miftahul Huda MayakPonorogo, padatanggal 18 

November 2016. 
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Bukankah seharusnya dalam mempelajari ilmu pengetahuan semua 

mendapatkan hak yang sama.Hal ini bisa dilihat dalam sebuah hadits 

bahwasannya “Menuntut ilmu hukumnya farḍu bagi setiap muslim, laki-laki  

maupunperempuan”.
11

Berarti perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang 

sama untuk belajar ilmu apa saja, karena yang membedakan adalah ketaqwaan. 

Berdasarkan fenomena segregasi dalam mempelajari ilmu di atas maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Persepsi Pendidik 

tentang Segregasi Genderdalam Mata Pelajaran RisālatAl-MaḥīḍdanIlmu Falakdi 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo” 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada kegiatan ini mengacu pada masalah persepsi 

pendidik tentang segregasi gender di Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo. Hal ini karena di Madrasah Miftahul Huda menerapkan segregasi pada 

mata pelajaranRisālatAl-Maḥīḍdan ilmu falak untuk santri putra dan putri. 

 

C. RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakangmasalah dan fokus penelitian di atas, 

makadapatdirumuskanmasalahsebagaiberikut : 

                                                           
11

SyaikhZarnuji, Ta’limulMuta’allimBimbinganBagiPenuntutIlmuPengetahuan, terj.AliyAs‟ad 

(Kudus: Menara Kudus, 2007), 4. 
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1. Bagaimana persepsipendidikterhadapsegregasi gender 

dalammatapelajaranRisālatAl-Maḥīḍdanilmufalakdi Madrasah Miftahul Huda 

MayakTonatanPonorogo? 

2. Bagaimanakahdampaksegregasi gender dalammatapelajaranRisālatAl-

Maḥīḍdanilmufalakdalamkehidupansehari-harisantri di Madrasah Miftahul 

Huda MayakTonatanPonorogo? 

 

D. TujuanPenelitian 

Berdasarkanrumusanmasalah yang disebutkanmakatujuanpenelitian yang 

ingindicapaiadalah : 

1. Untukmengetahuipersepsipendidik,,mengenaidilakukannyasegregasi gender 

dalammatapelajaranRisālatAl-Maḥīḍdanilmufalakdi Madrasah Miftahul Huda 

MayakPonorogo. 

2. Untukmengetahuidampaksegregasi gender dalammatapelajaranRisālatAl-

Maḥīḍdanilmufalakdalamkehidupansehari-harisantri di Madrasah Miftahul 

Huda MayakTonatanPonorogo. 

 

E. ManfaatPenelitian 

1. ManfaatTeoretis 

a. Menambahwacanadanperbendaharaankeilmuankhususnyadalamkajianseg

regasi gender. 
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b. Untukkepentinganstudiilmiahdansebagaibahaninformasisertaacuanbagipe

nelitilain yang hendakmelakukanpenelitianlebihlanjut. 

 

 

2. ManfaatPraktis 

a. Bagi madrasah, 

penelitianinidiharapkandapatditerapkandalammemberikanpendidikan 

yang setaragender. 

b. Bagipendidik, penelitianinidiharapkandapatmembeimasukanbagi guru 

untukmenciptakanpendidikantanpamendiskriminasikan gender.   

c. Bagisantri, untukmengaplikasikanilmupengetahuan yang 

didapatdalamkehidupansehari-hari. 

d. Bagipeneliti, untukmenambahpengetahuanmengenai 

segregasigenderdalampembelajarandandapatmengembangkannyasebagai 

modal untuk mempersiapkan diri sebagai calon pendidik yang 

mampumengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, danmengevaluasipesertadidiktanpamemandang gender. 

 

F. SistematikaPembahasan 

 Penyusunan karya tulis skripsi ini, terbagi menjadi enam bab. Antara 

bab satu dengan bab yang lain saling terkait. Adapun sistematika 

pembahasannya adalah sebagai berikut: 
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 Bab Iadalah pendahuluan sebagai pola dasar pemikiran peneliti yang 

memuat latar belakang masalah yaitu informasi yang tersusun sistematis 

berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk 

diteliti, selanjutnya memuat rumusan masalah yaitu usaha untuk menyatakan 

secara tersurat pertanyaan penelitian atau apa saja yang perlu dijawab dan 

dicarikan jalan pemecahan masalahnya, berikutnya tujuan penelitian yaitu 

arah dari suatu penelitian yang dalam hal ini harus disesuaikan dengan 

rumusan masalah, dan manfaat penelitian merupakan dampak dari 

tercapainya tujuan dan rumusan masalah secara akurat harus dibedakan antara 

manfaat teoritis dan manfaat praktisnya.  

 Bab IIkajian  teori yaitu teori yang relevan yang digunakan untuk 

menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk 

memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dan 

penyusunan instrumen penelitian. Landasan teori digunakan untuk 

mengentahkan kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan dalam 

melakukan penelitian yaitu mengenai persepsi pendidik tentang segregasi 

gender yang berisi tentang pengertian persepsi, faktor yang mempengaruhi 

persepsi, proses terjadinya persepsi,  pengertian segregasi gender dalam 

pendidikan, pro dan kontra segregasi gender, dan ketidakadilan gender. 

 Bab III Metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Kehadiran peniliti adalah 
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sebagai pengamat dan bertindak sebagai partisipan. Lokasi penelitian di 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Sumber data 

merupakansubjekdarimana data tersebutdiperoleh.Teknikpengumpulan data 

denganmenggunakanwawancara, observasi, 

dandokumentasi.Sedangkanteknikanalisis data menggunakanteori Miles 

Huberman.Pengecekankeabsahantemuanterdiridarimeningkatkanketekunan, 

triangulasi, danterakhirtahapan-tahapanpenelitian. 

 Bab IV deskripsi data, berisi tentang paparan data, yang berisi hasil 

penelitian di lapangan yang terdiri atas data umum lokasi penelitian dan data 

khusus.  

1. Data umum penelitian mendeskripsikan Madrasah Miftahul Huda 

Mayak  yang meliputi:sejarah berdirinya Madrasah Miftahul 

Huda,letak geografis,visidanmisi, identitas madrasah, 

identitaskepalamasrasah, keadaan guru, keadaansantri, 

jenjangpendidikan, kegiatanpembelajaran, danstrukturorganisasi 

madrasah. 

2. Data khusus meliputi: persepsi pendidik tentang segregasi gender 

dalam mata pelajaran RisālatAl-Maḥīḍdan ilmu falak di Madrasah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo dan dampak segregasi 

genderl dalam mata pelajaran RisālatAl-Maḥīḍdan ilmu falak dalam 

kehidupan sehari-hari santri. 
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Bab Vanalisis, dalam bab ini berisi paparan  hasilanalisi datapeneliti. 

Analisis dilakukan dengan cara membaca data penelitian dengan 

menggunakan teori-teori yangdipaparkan di bab II. 

Pembacaantersebutmenghasilkantemuanpenelitiantentangbagaimanapersepsip

endidiktentangsegregasi gender dalammatapelajaranRisālatAl-

Maḥīḍdanilmufalakdi Madrasah 

MiftahulHudaMayakTonatanPonorogodandampaksegregasigender 

dalammatapelajaranRisālatAl-Maḥīḍdanilmufalakdalamkehidupansehari-

harisantri. 

 Bab VI adalah penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari 

penelitian yang penulis susun, di dalamnya menguraikan tentang kesimpulan 

sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang terkait 

dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

G. Kajian Teori  

1. Persepsi 

a. Pengertian Persepsi 

Persepsi dalam bahasa Inggris,yaituperception yang memiliki arti 

penglihatan, tanggapan daya memahami atau menanggapi.
12

 Persepsi 

dalam arti sempit adalah penglihatan, cara seseorang melihat sesuatu, 

sedangkan dalam arti luas yaitu pandangan atau pengertian seseorang 

terhadap sesuatu. Menurut Rahmat dalam buku Psikologi Umum karya 

Alex Sobur mengatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, 

peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Sementara Pareek mendefinisikan 

persepsi sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, 

mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi pada rangsangan panca 

indra atau data.
13

Caplin, sebagaimana yang di kutip oleh Desmita 

mengartikan persepsi sebagai proses mengetahui atau mengenali objek 

dan kejadian objektif dengan bantuan indra.
14

 

                                                           
12

Jhon M. Echol dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia(Jakarta: gramedia Pustaka Utama, 

2005), 424. 
13

Alex Sobur, Psikologi Umum (Bandung:Pustaka Setia, 2016), 385-386. 
14

 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta didik( Bandung: Reemaja Rosdakarya, 2016), 117. 
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Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

persepsi ialah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki 

seseorang untuk memperoleh dan mengintrepretasi stimulus yang diterima 

oleh sistem alat indra manusia.  

b. Faktoryang Mempengaruhi Persepsi  

Persepsi pada setiap individu dipengaruhi oleh beberapa  faktor, 

yaitu : 

1. Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atauy 

reseptor.Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, 

tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan 

yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai 

reseptor.Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu. 

2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf. 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima 

stimulus.Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat 

untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan 

syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. 

3. Perhatian 

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan 

adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.Perhatian merupakan 
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pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang 

ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.
15

 

c. ProsesTerjadinya Persepsi 

 Proses terjadinya persepsi adalah objek menimbulkan stimulus, 

dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses ini dinamakan 

proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera 

diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai 

fisiologis kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran 

sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, 

atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat 

kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan 

demikian, taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari 

tentang apa yang diterimanya melalui alat indera  atau reseptor.
16

 

 

2. Segregasi Gender 

a. Pengertian Gender 

Menurut Jhon M. Echols dan Hasan Shadily dalam bukunya  

MufidahParadigma Gender, kata gender (dibaca jender) berasal dari 

bahasa Inggris, berarti jenis kelamin.Gender yaitu perbedaan yang tampak 

pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah 
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laku.
17

Dalam Women’s Studies Encyclopediasebagaimana yang di kutip 

oleh Siti Musdah Mulia, dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep 

kultural, berupaya membuat perbedaan  dalam hal peran, perilaku, 

mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan 

yang berkembang dalam masyarakat.
18

 

Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal Sex dan Gender :an 

Introduction, sebagaimana yang dikutip oleh Mufidah mengartikan gender 

sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan 

(Cultural Expectation for Women and Men).Misalnya, perempuan dikenal 

dengan lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan.Sementara laki-laki 

dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa.Ciri-ciri dari sifat itu 

merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang 

lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.
19

 

Dalam Islam tidak terdapat kata yang sama persis dengan gender. 

Namun, ketika al-Qur‟an berbicara tentang gender, di dalamnyaterdapat 

beberapa kata yang dapat dipergunakan untuk menelaah secara kritis 

dalam permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan serta relasi 

keduanya.Kata gender, secara persis tidak didapati dalam al-Qur‟an, 

namun kata yang dipandang dekat dengan kata gender jika ditinjau dari 

peran, fungsi dan relasi adalah kata al rijal dan al nisa. 
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Kata al rijal bentuk jamak dari kata rajulun yang berasal dari kata 

ra-jim-lam kemudian membentuk kata pecahannya seperti: ra-ja-la 

(mengikat), ra-ji-la  (berjalan kaki), rijlun (telapak kaki), rijlun (telapak 

kaki), rijlah (tumbuh-tumbuhan), dan al-rajul (laki-laki). Dalam ungkapan 

Arab, kata al rajul diartikan dengan laki-laki, lawan perempuan. Kata al 

rijal  umumnya digunakan untuk laki-laki yang sudah dewasa, dalam 

bahasa Inggris sama dengan man. Dalam surat al-Baqarah disebutkan kata 

rajul mempunyai criteria tertentu, bukan hanya mengacu pada jenis 

kelamin, tetapi juga kualifikasi budaya tertentu, terutama sifat kejantanan 

(masculinity). Oleh karena itu, tradisi bahasa Arab menyebut perempuan 

yang memiliki sifat-sifat kejantanan dengan rijlah. Kata al rijlah jamak 

dari al rajul menggambarkan kualitas moral dan budaya seseorang. Kata 

al rajul  dalam Al-Qur‟an disebutkan sebanyak 55 kali, dan mempunyai 

berbagai makna, antara lain berarti gender laki-laki tertentu dengan 

kapasitas tertentu pula, seperti pelindung, pemimpin, orang laki-laki 

maupun perempuan, nabi atau rasul, tokoh masyarakat, budak atau hamba 

sahaya.
20

 

Kataalnisā′adalah bentuk jamak dari al mar’ah berarti perempuan 

yang telah matang atau dewasa. Kata alnisā′sepadan dengan kata al-rijal. 

Dalam bahasa Inggris disebut dengan woman, jamaknya women, lawan 

kata dari man. Dalam Al Qur‟an kata alnisā′dengan berbagai pecahannya 
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terulang sebanyak 59 kali. Makna dari katagender  adalah perempuan atau 

istri-istri. Penggunaan kata alnisā′lebih terbatas dibandingkan dengan kata 

al-rijal.  Pada umumnya, nisa  digunakan untuk perempuan yang sudah 

dewasa, berkeluarga, janda, bukan perempuan di bawah umur dan lebih 

banyak digunakan dalam konteks tugas-tugas reproduksi perempuan. 

Dengan demikian, al-rijal dan alnisā′berkonotasi laki-laki dan perempuan 

dalam relasi gender.
21

 

b. Segregasi Gender dalam Pendidikan 

Segregasi dalam bahasa ilmiah berarti pemisahan/ pengasingan/ 

pengisolasian (suatu golongan tertentu).
22

Secara bahasa, kata segregasi 

berasal dari kata to segregate yang diartikan memisahkan atau segregation 

yang diartikan pemisahan.Istilah segregasi pada awalnya digunakan untuk 

dunia ilmu botani. Beberapa sel tumbuhan-tumbuhan yang berasal dari 

tumbuhan yang sama direkayasa dengan cara memisahkannya dalam suatu 

tempat yang berbeda agar tumbuh secara lebih baik. Dalam konteks 

pendidikan, istilah ini mulai dikenal di Indonesia adalah pada saat sebelum 

kemerdekaan, khususnya dalam hubungannya dengan pendidikan bagi 

anak-anak cacat atau ABK (Anak-anak Berkebutuhan Khusus), yang 

disebut dengan Pendidikan Luar Biasa (PLB).PLB ini dijalankan dengan 

asumsi bahwa mereka yang tergolong ABK ini adalah mereka yang 
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mempunyai kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan 

anak pada kondisi umum yang karena kekhususannya tersebut dibutuhkan 

perlakuan-perlakuan khusus agar kondisi yang mereka miliki dapat digali 

secara maksimal sehingga setelah selesai pendidikannya mereka dapat 

berkontribusi secara baik dimasyarakat.
23

 

Dalam perkembangan dewasa ini, istilah segregasi masuk pada 

dunia pendidikan yang memisahkan antara pendidikan khusus laki-laki 

atau pendidikan khusus perempuan.Bersamaan dengan maraknya isu 

kesetaraan gender, kajian segregasi gender dalam pendidikan pun menjadi 

banyak mendapat perhatian bagi aktivis gender. Bahkan kajian tentang 

segregasi gender dalam pendidikan hingga kini terus menjadi kajian. Ini 

disebabkan karena percarian bentuk model pendidikan yang paling ideal 

baik bagi perempuan maupun laki-laki senantiasa berkembang.Beberapa 

pendapat yang mendukung dan menolak model segregasi pendidikan ini 

pun terus mengalir.Oleh karena itu, pengertian segregasi dalam 

perkembangannya sekarang ini lebih difokuskan pada lingkup pendidikan 

yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya agar 

pendidikan benar-benar mampu menciptakan manusia-manusia yang lebih 

baik dan berkualitas.
24
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Pemisahan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan ini didasarkan 

pada asumsi adanya perbedaan bawaan secara kodrati antara keduanya 

yang mengakibatkan diperlakukan cara-cara khusus dalam menanganinya. 

Cara-cara khusus tersebut menuntut adanya perlakuan yang tidak sama 

dengan lawan jenisnya yang dilakukan secara proporsional sehingga 

potensi dan kemampuan yang dimiliki bisa tergali secara maksimal 

sehingga hak mereka untuk mendapatkan kesamaan bisa terpenuhi hingga 

akhirnya bisa diterima dan berkiprah bersama di masyarakat. Oleh sebab 

itu, di dalam pemisahan terdapat makna perbedaan.Hal ini disebabkan 

adanya proses pemisahan itu dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan.25 

Proses dalam menentukan sebuah materi ajar, keputusan yang 

diambil oleh pengurus sekolah dan pengurus pondok biasanya tanpa 

menunggu konfirmasi dari pengurus santri perempuan. Pengurus santri 

perempuan sekedar mengikuti apa yang diputuskan oleh  dewan pengurus 

pusat. Para santri meyakini apa yang diputuskan oleh pengurus pusat 

sudah merupakan paket yang harus ditaati oleh bagian-bagian pengurus di 

tingkat bawah dan hal itu diyakini untuk kepentingan santri secara 

keseluruhan. Sedangkan yang dilakukan oleh pengurus putri hanyalah 

membantu koordinasi pelaksanaannya saja, seperti mengorganisir para 

santri yang akan mengikuti pengajian-pengajian tertentu dan 
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menginformasikan kepada mereka di mana dan kapan pengajian itu 

diadakan.
26

 

Sekolah yang melakukan segregasi dapat dikelompokkan ke dalam 

tiga model. Di bawah ini akan dipaparkan lebih rinci mengenai hal 

tersebut. 

1. Segregasi  secara  penuh,  yakni  model  sekolah  yang  

pemisahannya  dilakukan  secara menyeluruh  baik  kelas  

pembelajaran,  struktur  organisasi  sekolah  sampai  pada  tempat  dan 

lingkungan sehingga meniscayakan tiada komunikasi dengan murid 

yang berlainan jenis. 

2. Segregasi tidak penuh, yakni model sekolah yang pemisahannya 

hanya terletak pada kelas pembelajarannya, sementara struktur 

organisasi sekolah dan yayasan masih menjadi satu. 

3. Segregasi  dalam  mata  pelajaran  tertentu,  yakni  model  sekolah  

yang  kelas pembelajarannya  memisahkan  antara  laki-laki  dan  

perempuan,  namun  lokasi,  struktur organisasi dan yayasan dalam 

satu wadah.
27

 

Permasalahan sekolah yang melakukan segregasi,tidak berhenti 

pada keterangan di atas. Hal ini disebabkan masih terdapat dua(2) macam  
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segregasi  pembelajaran  dalam  pendidikan. Pertama ,  segregasi  

horizontal  yakni  pemisahan  pembelajaran  dalam  disiplin  ilmu  yang 

didominasi atau lebih dipilih oleh perempuan atau laki-laki. Kedua, 

segregasi vertikal yakni pemisahan  gender  vertikal  menggambarkan  

hierarki  berbentuk  piramida:  semakin  tinggi posisi, semakin sedikit 

perempuan-situasi sering divisualisasikan sebagai langit-langit kaca, yang 

sulit untuk menerobos.
28

 

c. Pro dan Kontra Segregasi Gender 

 Penerapan segregasi gender dalam pendidikan memunculkan dua 

pendapat yang berbeda. Pendapat yang mendukung penerapan segregasi 

gender dalam pendidikan ini mempunyai alasan  bahwa sistem ini akan 

mendukung cara belajar yang berbeda berdasarkan jenis kelaminnya. 

Siswa dan siswi mempunyai cara belajar yang berbeda berdasarkan 

kondisi alamiah mereka. Sedangkan bagi mereka yang tidak setuju dengan 

penerapan segregasi gender juga mempunyai alasan bahwa sistem ini 

disinyalir dapat menimbulkan hubungan yang kaku dan tidak alami antara 

laki-laki dan perempuan. Terlebih mereka akan mengalami kehidupan 

senyatanya di luar sekolah yang juga tidak terpisah antara laki-laki dan 

perempuan. Bahkan mungkin akhirnya dapat dibenarkan apabila terdapat 

anggapan bahwa segregasi dalam pendidikan akan membatasi akses, 
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partisipasi, kontrol serta manfaat pendidikan bagi perempuan, sehingga 

perempuan akan mengalami ketidaksetaraan dalam pendidikan.
29

 

 

3. Ketidakadilan Gender 

a. Stereotype Gender 

Stereotype merupakan pelabelan atau penandaan negative terhadap 

kelompok atau jenis kelamin tertentu.
30

Akibat pengaruh patriarkisme, 

masyarakat biasanya membuat klasifikasi ideologis atas perbedaan jenis 

kelamin.Misalnya, laki-laki selalu dikaitkan dengan sifat kemandirian, 

rasional, petualangan, dan kekuasaan.Sebaliknya perempuan dikaitkan 

dengan sifat ketergantungan, emosional, perawatan, dan kelembutan.
31

 

Dari pemahaman tersebut berakibat pada kasus kekerasan maupun 

pelecehan seksual hal ini selalu dikaitkan bahkan perempuan sebagai 

korban yang disalahkan, selain itu adanya anggapan dari masyarakat yang 

melihat bahwa tugas perempuan adalah melayani suami.Stereotype seperti 

ini memang suatu hal yang wajar, namun berakibat pada menomorduakan 

pendidikan bagi perempuan,
32

 Kategori laki-laki dan perempuan dengan 

semua atribut dan peran yang melekat padanya bukanlah kontruksi 
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alamiah, melainkan produk sejarah.perempuan menjadi “makhluk kelas 

dua” bukan karena identitas biologis yang melekat padanya tetapi akibat 

pencitraan negatif terhadapnya baik oleh diskursus sains maupun agama.
33

 

b. Diskriminasi 

Diskriminasi berarti memberi perlakuan berbeda pada salah jenis 

kelamin secara tidak adil.Misalnya, perempuan mendapat akses 

pendidikan yang terbatas dibanding laki-laki karena asumsi pendidikan 

tidak terlalu dibutuhkan oleh perempuan.
34

 

c. Subordinasi  

Subordinasi atau penomorduan adalah sikap, anggapan, ataupun 

tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang 

lebih rendah.Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional 

menjadikan perempuan dianggap tidak cakap untuk menjadi pemimpin. 

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam berbagai macam bentuk 

yang berbeda dari suatu tempat ke tempat lain antara satu waktu ke waktu 

lain. dalam relasi sosial, kaum perempuan tersubordinasi oleh faktor-

faktor yang dikonstruksikan secara sosial yang kemudian 

termanifestasikan dalam bentuk diskriminasi, seperti dalam pekerjaan. 

Anggapan yang mengatakan bahwa perempauan adalah sosok yang 

irrasional dan emosional mengakibatkan perempuan dianggap tidak 
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mempunyai kecakapan untuk menjadi pemimpin.Oleh sebab itu, 

perempuan hanya cocok untuk jenis pekerjaan tertentu.
35

 

d. Marginalisasi 

Marjinalisasi adalah peminggiran perempuan, terutama dalam 

akses ekonomi, sehingga melahirkan ketergantungan perempuan.
36

Hal 

tersebut disebabkan karena berlakunya keyakinan gender. Ada berbagai 

macam dan bentuk, serta mekanisme proses marginalisasi perempuan 

akibat gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan 

pemerintah, keyakinan atau penafsiran terhadap ajaran agama, tradisi atau 

kebiasaan, dan bahkan berasal dari asumsi pengetahuan.
37

 

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat 

pekerjaan, tetapi juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur 

dan bahkan Negara. Marginalisasi dalam keluarga terjadi dalam bentuk 

diskriminasi antara anak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses 

pendidikan.Misalnya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi 

karena pada akhirnya juga kembali ke dapur.
38

 

e. Kekerasan (Violence) 

Kekerasan (violence) adalah suatu serangan (assault) terhadap fisik 

maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap 
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jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan 

gender.
39

Kekerasan ini disebut sebagai ‘gender-related violence’ yang 

apada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Berbagai macam dan bentuk 

kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender ini 

baik dilakukan di tingkat keluarga, tingkat Negara, bahkan tafsiran 

agama.
40

 

f. Beban Kerja Lebih Berat 

Asumsi teori hukum alam (teori natur) menyatakan bahwa 

perempuan secara alami memiliki sifat keibuan, penyabar, penyayang, 

lemah lembut, pemelihara, dan rajin. Sifat seperti ini akan sangat cocok 

untuk menjadi ibu rumah tangga dan sekaligus bukan kepala keluarga. 

Akibatnya, semua pekerjaan domestic menjadi tanggung jawab kaum 

perempuan/ ibu/ istri.Akibat semua pekerjaan domeastik menjadi 

tanggung jawabnya, maka beban pekerjaan perempuan menjadi lebih 

berat.Perempuan menerima pekerjaan menjaga kebersihan dan kerapian 

rumah tangga, mulai memasak, mencuci, menyetrika, dan mengasuh anak. 

Bagi keluarga menengah beban ini akan digantikan oleh pembantu 

rumah tangga yang seperti kita ketahui bahwa rata-rata pembantu rumah 

tangga notabennya adalah perempuan, yang sampai saat ini pun belum 

terlindungi secara memadai oleh hukum negara. Sementara itu pada 
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kalangan keluarga miskin, beban kerja perempuan menjadi berlipat ganda, 

disamping harus membereskan rumah tangga, mereka juga harus 

membantu bekerja di sector publik untuk membantu mencari nafkah 

tambahan bagi keluarganya.
41

 

 

H. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Kajian tentang segregasi gender memang masih sangat jarang dilakukan, 

namun untuk kajian tentang gender sudah banyak dilakukan, baik dalam bentuk 

buku, penelitian lapangan, maupun penelitian kepustakaan. Untuk mendukung 

penyusunan skripsi ini, maka penulis berusaha melakukan penelitian lebih awal 

terhadap pustaka yang ada, berupa penelitian terdahulu yang mempunyai 

relevansi terhadap topik yang akan diteliti, yaitu:
 

1. Jurnal karya Iwan Sudradjat dan Bambang Triyoga tahun 2016 dengan judul 

“Segregasi Gender  dalam Organisasi Spasial42
 Pesantren-Pesantren Besar di 

Pulau Jawa” dengan kesimpulan: (a) Tingkat toleransi terhadap segregasi 

gender sangat ditentukan oleh orientasi dan sikap kyai pesantren, terutama 

kyai pendirinya, yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya (b) 

Toleransi terhadap segregasi gender dalam pendidikan formal juga 

dipengaruhi oleh keterbatasan rasio tenaga pengajar dan lokal kelas terhadap 
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adanya spasi di antara mereka. 
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jumlah santri atau siswanya (c) Dinamika segregasi gender dalam organisasi 

spasial pesantren di Jawa dapat dibaca sebagai indikator tingkat keterbukaan 

Kyai sebagai pimpinan pesantren terhadap perubahan peran dan hubungan 

gender di antara santri pria dan wanita dari waktu ke waktu, terutama pada 

zona kegiatan formal (madrasah, sekolah) dari pesantren (d) Di era globalisasi 

pesantren akan semakin dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan 

kompetensi lulusannya secara berkelanjutan, menerapkan prinsip pendidikan 

multikultural, serta memperhatikan isu kesetaraan dan keadilan gender. 
43

 

 Bertolak dari paparan di atas, terdapat persamaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas 

tentang segregasi gender. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu 

mengkaji tentang segregasi gender dalam organisasi spasial pesantren-

pesantren besar di pulau jawa, sedangkan penelitian yang sekarang membahas 

tentang segregasi gender dalam mata pelajaran tertentu. 

2. Disertasi karya Evi Muafiah dengan judul “Segregasi Gender dalam 

Pendidikan di Pesantren (Studi Kasus Pengelolaan Pendidikan di Yayasan 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo)”, dengan 

kesimpulan : (1) Realitas segregasi gender  di Pondok Pesantren Darul Huda 

terjadi pada lingkungan fisik maupun kegiatan santri. Secara rinci pemisahan 

itu terjadi pada lembaga pendidikan formal: Madrasah Aliyah, Madrasah 

                                                           
43

 Iwan Sudradjat dan Bambang Triyoga, Segregasi Gender  dalam Organisasi Spasial Pesantren-

Pesantren Besar di Pulau Jawa  (Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, vol. 27, no. 2, pp. 91-102, 

August 2016) 
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Tsanawiyah, dan Madrasah Miftahul Huda, serta pada pendidikan non formal; 

pengajian Al-Qur‟an dan pengajian kitab kuning. Segregasi tersebut juga 

terjadi pada struktur organisasi masing-masing lembaga pendidikan tersebut 

termasuk struktur yayasan PPDH, asrama pemondokan, kelas pembelajaran, 

kurikulum dan struktur mata pelajaran, guru dan cara mengajar, kegiatan 

ekstra, sarana prasarana, serta aturan dan kebijakan. (2) Segregasi gender 

tersebut didasarkan pada beberapa alasan. (a) Alasan agama yang didasarkan 

pada ayat al-Qur‟an yang berbicara tentang ḥij b dan laki-laki sebagai 

pemimpin perempuan. Demikian juga didasarkan pada hadis laki-laki adalah 

imam bagi perempuan dan keunggulan otak laki-laki. Kitab Sulām at-Tauƒīq 

juga dijadikan dasar khususnya pembahasan tentang perbuatan maksiat atau 

zina yang dilakukan oleh mata. (b) Alasan pragmatis yang muncul dari alasan 

kemudahan dalam mengelola dan prinsip efisiensi dalam mendatangkan guru 

laki-laki dari luar pondok. (c) Alasan darurat yang muncul dari adanya 

pembedaan dalam fasilitas, sarana dan prasarana. (d) Alasan emansipatif yang 

muncul dari kegiatan yang bersifat pemberdayaan perempuan yang terlihat 

dalam beberapa kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan ziarah ke makam 

Tegalsari, adanya kelas takhasus, rapat dewan guru sebulan sekali, tradisi anti 

poligami di keluarga pengasuh, amanah pendiri untuk menjunjung tinggi hak 

persamaan, dan kegiatan persiapan haflah yang dilakukan secara bekerjasama. 

(e) Alasan budaya yang dibentuk melalui adanya kegiatan ziarah ke makam 

Tegalsari, kehidupan qana ‘ah, keterbukaan dan demokratis keluarga 

pengasuh, diciptakannya budaya tatakrama yang dilakukan sejak masa 
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Orientasi Pengenalan Studi Pondok (ORPSPON). (3) Segregasi gender 

tersebut berimplikasi positif pada eksistensi murid perempuan, karena berhasil 

meningkatkan potensi murid perempuan dari sisi akademik, kreatifitas dan 

kemandirian.
44

 

Berdasar temuan di atas, terdapat persamaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas 

tentang segregasi gender. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu 

mengkaji tentang segregasi gender dalam pendidikan di pesantren sementara 

peneliti sekarang meneliti tentang persepsi pendidik tentang adanya segregasi 

gender dalam mata pelajaran RisālatAl-Maḥīḍdan ilmu falak. 

Dari paparan beberapa penelitian di atas, perbedaan mendasar dalam 

penelitian ini adalah peneliti selain akan membahas terkait segregasi gender 

juga akan membahas persepsi pendidik tentang adanya segregasi gender 

dalam mata pelajaraan tertentu. 
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Evi Muafiah, “Segregasi Gender dalam Pendidikan di Pesantren (Studi Kasus Pengelolaan 

Pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo)”.(Disertasi, UIN 

Sunan Ampel, Surabaya, 2016), viii-ix. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

I. MetodePenelitian 

1. PendekatandanJenisPenelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.
45

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Selama 

proses penelitian berlangsung diharapkan peneliti memperoleh data dari 

orang-orang atau pelaku yang diamati baik tertulis maupun lisan. Hal ini 

berguna untuk mengungkapkan informasi tentang fokus penelitian, 

pengambilan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi serta persepsi pendidik tentang segregasi gender dalam mata 

pelajaran RisālatAl-Maḥīḍdanilmu falak diMadrasah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasusyaitu 

suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki 
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Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif(Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2013),  6. 
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proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari 

individu,kelompok, atau situasi.
46

Subjekpenelitianmeliputiindividu, 

kelompok, lembaga, maupun masyarakat.
47

 

 

2. KehadiranPeneliti 

Ide pentingnya dalam penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat 

ke „lapangan‟ untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena 

dalam suatu keadaan alamiah atau „in situ‟. Dalam hal demikian maka 

pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan 

serta.
48

Dalampenelitianini, penelitisebagaihuman instrument 

denganteknikpengumpulan data participant observation 

(observasiberperanserta) danin depth interview (wawancaramendalam), 

makapenelitiharusberinteraksidengansumber 

data.Dengandemikianpenelitikualitatifharusmengenalbetul orang yang 

memberi data.
49

 

Penelitian ini berlangsung dengan kehadiran di lapangan. Hal pertama 

yang perlu dilakukan adalah menemui Kepala Madrasah Miftahul Huda. 

Kegiatan selanjutnya adalah observasi dan wawancara dengan beberapa guru 

dan santri yang sekiranya faham akan penelitian yang akan dibahas. 

                                                           
46

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012),  20. 
47

Moh.Nazir, MetodePenelitian(Bogor : Ghalia Indonesia, 2013), 57 
48

Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif, 26 
49

Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfa Beta, 2013), 11 
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3. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Madrasah Miftahul Huda. 

Madrasah tersebut beralamatkan di jalan Ir. H. Juanda Gg IV nomor 38 

Ponorogo, tepatnya di Dusun Mayak, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Kota 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Peneliti tertarik 

mengambil lokasi di MMH Mayak Tonatan Ponorogo, karena madrasah ini 

memiliki perbedaan mata pelajaran antara santri putra dan santri putri pada 

saat kelas IV, yakni mata pelajaran RisālatAl-Maḥīḍuntuk santri putri dan 

ilmu falak untuk santri putra. Untukpelajaranjenjangkelaslainantarasantriputra 

dan santriputrihampirsama.
50

 

 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data deskriptif hasil dari 

wawancara dan observasi peneliti berupa kata-kata dan tindakan dari 

informan. Menurut Lofland yang menyatakan bahwa sumber data yang utama 

atau sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain 

bisa disebut sumber data sekunder.
51

Sumber data dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sumber data utama dalam 
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Observasipenelitipadatanggal 25 November 2016. 
51

Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif  (Bangdung: PT. RemajaRasdaKarya, 2000), 157 
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penelitian ini diperoleh dari pendidik putra dan juga pendidik putri yang 

ditentukan dengan teknik snowballing
52

dan juga wawancara dengan santri 

yang ditentukan dengan teknik purposif
53

. 

Sumber data tambahan dalam penelitian ini adalah dokumen data 

sekolah yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan dokumen-

dokumen lainnya.Arsip,catatan tertulis dan bahan-bahan lain yang berkaitan 

dengan penelitian, misalnyafotoketikapembelajaranRisālatAl-

Maḥīḍdanilmufalakdan  datasiswakelas IV MMH 

dapatdimanfaatkansecaramaksimal. 

 

5. TeknikPengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini  meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sebab, bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek 

penelitian melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar di mana 

fenomena tersebut berlangsung. Di samping itu, untuk melengkapi data 

diperlukan dokumentasi. Teknik yang digunakan peneliti yaitu : 

1. Wawancara 

                                                           
52

Tekniksnowballingadalahteknikpenentuansampel yang mula-

mulajumlahnyakecilkemudianmembesar. 
53

Sementarateknikpurposifialahteknikmengambilsampelyang 

dilakukansecarasengajadantelahsesuaidengansemuapersyaratansampel yang akandiperlukan.  
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Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua 

pihak,yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban 

atas pertanyaan itu.
54

Kegunaan wawancara untuk mendapatkan data dari 

tangan pertama (primer); pelengkap teknik pengumpulan lainnya; menguji 

hasil pengumpulan data lainnya.
55

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. 

Pewawancara dapat membuat kerangka atau garis besar wawancara 

tersebut. Melalui teknik wawancara mendalam ini, data yang dibutuhkan 

dapat terkumpul secara maksimal. 

Dalampenelitianiniuntukmemperoleh data daninformasi-informasi 

yang 

diperlukanmembutuhkannarasumberatauinforman.Penelitimenggunakanke

y informan (informankunci).Hal 

inidilakukankarenapenelititidakmengetahuisecarapastisiapa yang 

harusditemuiuntukdijadikaninforman.Kemudian, untukmendapatkan 

informasi secara mendalam peneliti menggunakan teknik snowballing. 
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Basrowi&Suwandi, MemahamiPenelitianKualitatif (Jakarta : RinekaCipta, 2008), 127 
55

HusainiUsmandanPurnomoSetiady Akbar, MetodologiPenelitianSosial(Jakarta : PT BumiAksara, 
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 Narasumber yangdijadikan informan meliputi 5 pendidik putra 

dan 2 pendidik putri serta 5 santri di MMH. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data tentang persepsi pendidik MMH tentang segregasi 

gender dalam mata pelajaran RisālatAl-Maḥīḍdan ilmu falak, sejak kapan 

diterapkan segregasi dalam kedua mata pelajaran tersebut, alasan, tujuan 

penerapan segregasi, macam-macam segregasi, pro dan kontra segregasi 

gender di MMH dalam mata pelajaran RisālatAl-Maḥīḍdan ilmu falak dan 

dampak dalam kehidupan santri MMH dengan adanya segregasi gender 

dalam mata pelajaran RisālatAl-Maḥīḍdan ilmu falak. 

Orang-orang yang dijadikaninformanmeliputi : 

a. Kepala Madrasah Miftahul Huda, 

untukmengetahuisejakkapanditerapkansegregasidalammatapelajaranRi

sālatAl-Maḥīḍdanilmufalak, 

alasandantujuandilakukanpemisahanpadamatapelajarantersebut. 

b. 2ustadahdan5 ustad di Madrasah Miftahul Huda, 

untukmengetahuipemahamanmerekatentangsegregasigender, 

sertapendapatataupersepsimerekatentangadanyasegregasidalammatape

lajaranRisālatAl-Maḥīḍdanilmufalak. 

c. 5santriwan-santriwati Madrasah Miftahul Huda, 

untukmengetahuidampak yang merekarasakandalamkehidupansehari-

haridenganadanyasegregasidalammatapelajaranRisālatAl-

Maḥīḍdanilmufalak. 
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2. Observasi 

Observasiialahmetodeataucara-caramenganalisis dan 

mengadakanpencatatansecarasistematismengenaitingkahlakudenganmelih

atataumengamati individu ataukelompoksecaralangsung.
56

 Orang yang 

melakukanobsevasidisebutpengobservasi(observer) dan pihak yang 

diobservasidisebut(observee).
57

 

Dalampenelitianiniobservasidilakukanpadasaat proses 

pembelajaranRisālatAl-Maḥīḍdan ilmufalakdidalamkelas, kegiatan-

kegiatan yang berkaitandenganmata pelajaranRisālatAl-Maḥīḍdan 

ilmufalak, dan segregasigender di MadrasahMiftahulHuda.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Kegiatandokumentasiakanmenghasilkan data yang lengkap, 

sah dan bukan berdasarkan perkiraan.
58

 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
59
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Basrowi&Suwandi, MemahamiPenelitianKualitatif, 93-94  
57

AbdurrahmatFathoni, MetodologiPenelitian Dan teknikPenyusunanSkripsi (Jakarta: PT RinekaCipta, 
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Alasan dari penggunaan teknik dokumentasi ini adalah biayanya relatif 

murah, hemat waktu, dan tenaga serta lebih efisien. 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakanuntuk 

mendapatkan data tulisan dan gambar yang berupa data umum dari: 

1) Sejarahberdirinya Madrasah Miftahul Huda. 

2) Letak Geografis Madrasah Miftahul Huda 

3) Visi, Misi Madrasah Miftahul Huda 

4) Identitas Madrasah 

5) IdentitasKepala Madrasah 

6) Keadaan Guru 

7) KeadaanSantri 

8) Jenjang Pendidikan 

9) StrukturOrganisasiMadrasahMiftahulHuda 

 

6. TeknikAnalisis Data 

Analisis data adalah proses mencaridanmenyusunsecarasistematis data 

yang diperolehdarihasilwawancara, catatanlapangan, dandokumentasi, 

dengancaramengorganisasikan data kedalamkategori, menjabarkankedalam 

unit-unit, melakukansintesa, menyusunkedalampola, memilihmana yang 

pentingdan yang akandipelajari, 

danmembuatkesimpulansehinggamudahdifahamiolehdirisendirimaupun orang 
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lain.
60

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

model Miles dan Huberman. Teknikinimengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
61

Menurut Miles 

danHubermanadatigamacamkegiatandalamanalisis data 

kualitatifyaknisebagaiberikut : 

1. Reduksi data 

Reduksi data merujukpada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, danpentransformasian “data mentah” yang 

terjadidalamcatatan-catatanlapangantertulis.
62

 

2. Model data (Display data) 

Data yang semakinbertumpuk-

tumpukitukurangdapatmemberikangambaransecaramenyeluruh.Olehkaren

aitu, diperlukandisplay data. Display data ialahmenyajikan data 

dalambentukmatriks, network, chart, ataugrafik, dansebagainya.
63

 

3. Menarikkesimpulanatauverifikasi 

Penarikankesimpulanhanyalahsebagiandarisatukegiatandarikonfig

urasi yang utuh.Kesimpulan-
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kesimpulanjugadiverifikasiselamapenelitianberlangsung.Makna-makna 

yang munculdari data 

harusselaludiujikebenarandankesesuaiannyasehinggavaliditasnyaterjamin.

64
 

Adapunlangkah-langkahanalisis model interaktif yang 

dikembangkanoleh Miles &Hubermanditunjukkanpadagambarberikutini: 

  

      

 

 

 

          

     

 

 

7. PengecekanKeabsahanTemuan 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui validitas dan 

reliabilitas. Pada pengertian lebih luas reliabilitas dan validitas merujuk pada 

masalah kualitas data dan ketetapan metode yang digunakan untuk 

melaksanakan proyek penelitian.
65
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Basrowi&Suwandi, MemahamiPenelitianKualitatif, 210. 
65

Emzir, Metodologi penelitian Kualitatif: Anlisis Data , 78. 
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Dalambagianinipenelitiharusmempertegasteknikapa yang 

digunakandalammengadakanpengecekankeabsahan data yang ditemukan. 

Berikutbeberapateknik yang penelitigunakandalampengecekankeabsahan data 

dalam proses penelitianadalahsebagaiberikut: 

1. MeningkatkanKetekunan 

Meningkatkanketekunanberartimelakukanpengamatansecaralebihce

rmatdanberkesinambungan.Dalampenelitianinipenelitiakanmeningkatkanke

tekunansupayadapatmemberikandeskripsi data yang akurat dan sistematis 

tentang apa yang diamati. 

2. Triangulasi 

Triangulasiadalahproses penguatan bukti dari individu-individu 

yang berbeda, jenis data dalamdeskripsi, dan tema-tema dalam penelitian 

kualitatif.
66

Ada empatmacamtriangulasisebagaiteknikpemeriksaan yang 

memanfaatkanpenggunaansumber, metode, penyidik dan teori. 

Dalamhalinipenelitimelakukantriangulasidenganjalan: 

1) Teknikpemeriksaansumberyaknimembandingkanapa yang 

dikatakanpendidik MMH denganapa yang dikatakanpesertadidik, 

membandingkanapa yang dikatakanpendidik MMHdenganapa yang 

dikatakanolehKepalaMadrasah MMH dan membandingkanapa yang 

dikatakanpendidikdenganpengamatan yang penelitilakukan di MMH.  
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2) Teknikpemeriksaanmetode. Pertama,membandingkan data 

hasilwawancaradengan para pendidik MMH, KepalaMadrasah 

MMH,dan para santri MMH denganhasilpengamatan. 

Kedua,membandingkan data hasilwawancaradengan para pendidik 

MMH, KepalaMadrasah MMH, dan para santri MMH dengandokumen 

yang berkaitan.  

3) Teknikpemeriksaanteori. Penelitimembandingkaninformasiyang 

didapatkan di MMH denganteori yang 

relevanuntukmeningkatkankedalamanpemahaman.  

 

8. Tahapan-TahapanPenelitian 

Tahap-tahappenelitiandalampenelitianini ada tigatahapan dan 

ditambahdengantahappenulisanlaporanhasilpenelitiansebagaitahapterakhir 

dari kegiatanpenelitian yang dilakukan. Tahap-tahappenelitiantersebutadalah:  

1. Tahappralapangan, yang meliputi: menyusunrancanganpenelitian, 

memilihlapanganpenelitian, mengurusperizinan, menjajagi dan 

menilaikeadaanlapangan, memilih dan memanfaatkaninforman, 

menyiapkanperlengkapanpenelitian dan yang 

menyangkutpersoalanetikapenelitian. 

2. Tahappekerjaanlapangan, yang meliputi: memahamilatarpenelitian dan 

persiapandiri, memasukilapangan dan 

mengamatisertasambilmengumpulkan data.  
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3. Tahapanalisis data, yang meliputi: analisisselamadansetelahpengumpulan 

data. 

4. Tahappenulisanhasillaporanpenelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Miftahul Huda 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda berdiri tahun 1967. Berdirinya 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda ini tidak terlepas dari keberadaan Pondok 

Pesantren Darul Huda. Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo pada awal berdirinya mempunyai pengertian yang sangat sederhana 

sekali, yaitu sebagai tempat pendidikan yang mempelajari ilmu pengetahuan 

agama Islam di bawah bimbingan seorang kyai atau guru. Sejalan dengan 

perkembangn jaman tuntutan masyarakat dewasa ini, lembaga pesantren 

masih tetap bertahan dalam pendidikan salafīyah dan modern, bahkan 

semakin eksis berkembang, baik dari segi jumlah santrinya, tujuannya, 

maupun sistem pendidikan yang diselenggarakan. 

Pondok Pesantren Darul Huda merupakan salah satu pondok 

pesantren yang merupakan metode salafīyah dan ḥadithah, berdiri tahun 1968 

di bawah asuhan KH. Hasyim Sholeh. Metode salaf yang digunakan di 

Pondok Pesantren Darul Huda adalah metode sorogan, wetonan, dan sekolah 

diniyah Miftahul Huda. Sedangkan metode modern yang dimaksudkan adalah 

adanya penyelenggaraan sekolah formal kurikulum Departemen Agama. 
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Dengan metode tersebut santri Pondok Pesantren Darul Huda diharapkan 

dapat mempelajari ilmu agama secara utuh. 

Untuk menjawab tantangan dan tuntutan jaman serta terdorong untuk 

berperan aktif melaksanakan program pemerintah dalam membangun manusia 

seutuhnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pondok Pesantren Darul 

Huda mendirikan Madrasah Diniyah Miftahul Huda dengan jenjang sekolah 

persiapan selama satu tahun, ibtidaiyyah selama enam tahun, Tsanawiyah 

selama tiga tahun dan Madrasah Aliyah selama tiga tahun. Kemudian karena 

adanya beberapa faktor yang memungkinkan untuk menarik minat santri, 

maka sekitar tahun 2001 sistem pendidikan di Madrasah Diniyah Miftahul 

Huda diubah dengan jenjang selama enam tahun. Hal ini dimaksudkan untuk 

santri yang memulai pendidikan di Pondok Pesantren Darul Huda, sejak di 

Tsanawiyah, yang kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Darul Huda 

juga selesai Madrasah Diniyah Miftahul Huda.
67

 

2. Letak Geografis Madrasah Miftahul Huda 

Lokasi Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

secara geografis terletak di Kota Ponorogo, tepatnya di jalan Ir. H. Juanda Gg 

IV nomor 38 Ponorogo, tepatnya di Dusun Mayak, Kelurahan Tonatan, 

Kecamatan Kota Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. 

Adapun batasan lokasi tersebut adalah: 

Sebelah Utara :  Dibatasi oleh jalan Menur  Ronowijayan 

                                                           

       
67

 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, Koding: 01/D/07-V/2017 



48 

 

 

 

Sebelah Selatan :  Dibatasi oleh kantor KEMENAG (Kementerian 

Agama) 

Sebelah Timur :  Dibatasi oleh jalan Suprapto 

Sebelah Utara :  Dibatasi oleh jalan Ir. H. Juanda Gg.VI 

Letak Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

dari Kecamatan Kota Ponorogo sekitar kurang lebih 1 km, sedangkan dari 

Kabupaten Ponorogo sekitar kurang lebih 3 km.
68

 

3. Visi, Misi Madrasah Miftahul Huda 

a. Visi 

Berilmu, beramal, dan bertaqwa dengan dilandasi akhlāq al-karīmah. 

b. Misi 

Menumbuhkan budaya ilmu, amal dan taqwa disertai akhlāq al-karīmah 

pada jiwa santri dalam pengabdiannya dalam agama dan masyarakat.
69

 

4. Identitas Madrasah 

a. Nama Sekolah / Madrasah :  Miftahul Huda 

b. Izin Operasional 

1. Nomor dan tanggal izin :  M. m 4/3-d/A/13/PGDin/81 

2. Pejabat yang mengeluarkan :  Kepala Seksi Pendidikan Islam 

3. Terhitung mulai tanggal :  1 Juli 1981 

c. Jalan :  Jl. Ir. H. Juanda Gg. VI no. 38 Mayak 
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d. Desa / Kelurahan :  Tonatan 

e. Kecamatan :  Ponorogo 

f. Kabupaten :  Ponorogo 

g. Propinsi :  Jawa Timur 

h. Kode pos :  63418 

i. Telephon :  (0352) 461093, Fax. (0352) 486964.
70

      

5. Identitas Kepala Madrasah 

a. Nama Lengkap :  Ahmad Saifuddin Rofi‟i  

b. Pendidikan terakhir :  Pondok Pesantren 

c. Jurusan / Spesialisasi :  Tafsir 

d. Nomor SK pengangkatan :  036/YP2-DH/P.1/VIII/2008 

e. Tanggal pengangkatan :  21 Juli 2008 

f. TMT :  - 

g. Pejabat yang mengangkat :  Ketua Yayasan.
71

 

 

6. Keadaan Guru 

Keadaan guru dan tenaga pengajar Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

berjumlah 182 orang. Tenaga pengajar tersebut diantaranya berasal dari 

alumni pesantren salaf, perguruan tinggi dan lulusan dari Madrasah Diniyah 
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Miftahul Huda. Adapun daftar dewan guru beserta kelas  mengajarnya serta 

mata pelajarannya lihat pada lampiran penelitian ini.72 

0 

7. Keadaan Santri 

Madrasah Mifatahul Huda Mayak tahun ajaran 2016/2017 jumlah santri 

mencapai 4835 santri putra dan putri. Pembagian kelas meliputi :  

Tabel 4.1
73

 

Jumlah Murid Madrasah Miftahul Huda  

Tahun Ajaran 2016-2017 

JUMLAH MURID TAHUN PELAJARAN 2016-2017 

Kelas I Kelas II EXP. 
Kelas 

III 

Kelas 

IV 
Kelas V 

Kelas 

IV 
JUMLAH 

L P L P L P L P L P L P L P L P 

549 456 477 561 39 78 505 581 308 342 193 282 116 231 2226 2609 

1005 1155 117 1086 650 475 347 4835 

 

8. Jenjang Pendidikan 

Dalam rangka untuk menyesuaikan dengan program Kementrian Agama 

terkait jenjang pendidikan madrasah diniyah maka melalui musyawarah dan 

arahan dari kepala pekapontren kementerian agama kabupaten Ponorogo maka 

disusun sebagai berikut : 

a. Tingkat Ula 
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1) Kelas 1 Ula terdiri dari kelas SP dan kelas 1. 

2) Kelas 2 Ula terdiri dari kelas EXP dan kelas 2. 

3) Kelas 3 Ula terdiri dari kelas 3. 

4) Kelas 4 Ula terdiri dari kelas 4. 

b. Tingkat Wustho 

1) Kelas 1 Wustho terdiri dari kelas 5. 

2) Kelas 2 Wustho terdiri dari kelas 6. 

Kendatipun demikian, dalam pelaksanaan hariannya tetap menggunakan 

jenjang yang telah dirumuskan yayasan pondok pesantren Darul Huda, yaitu 

pendidikan jenjang 6 tahun dengan tambahan program kelas SP (sekolah 

persiapan) dan Experimen.
74

 

9. Kegiatan Pembelajaran 

Secara keseluruhan untuk waktu pelaksanaan pembelajaran Madrasah 

Miftahul Huda dilaksanakan pada waktu sore hari yaitu mulai pukul 14.30 WIB 

sampai dengan 16.30 WIB, dengan perincian sebagai berikut : 

1. Pukul 14.30 – 14.45    : Persiapan 

2. Pukul 14.45 – 15.00 : Muhafadhoh (hafalan bersama -sama) 

3. Pukul 15.00 – 15.40 : Masuk pelajaran jam pertama 

4. Pukul 15.40 – 16.30 : Masuk pelajaran jam kedua + do‟a bersama-sama. 
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Mengenai tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran berada di 

ruangan kelas sesuai tingkatnya masing-masing.
75

 

10. Struktur Organisasi Madrasah 

Tabel 4.2 

Struktur Organisasi Madrasah
76
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Persepsi Pendidik tentang Segregasi Gender dalam Mata Pelajaran 

Ris lat Al-Ma  dan llmu Falak di Madrasah Miftahul Huda  

 Persepsi merupakan suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah 

dimiliki oleh seseorang untuk memperoleh dan mengintrepretasikan stimulus 

yang diterima oleh sistem alat indra manusia. Pendidik Madrasah Miftahul 

Huda baik putra dan putri dalam berpendapat atau berpersepsi terkait 

segregasi gender dalam mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu falak tentu 

berbeda-beda. Hal tersebut bisa dikarenakan berbagai faktor seperti objek 

yang dipersepsi, perhatian, pengalaman, pengetahuan, dan alat indera. 

a. Macam-Macam Segregasi Gender 

Dalam dunia pendidikan Islam, kata segregasi gender identik 

dengan pemisahan antara murid perempuan dan murid laki-laki baik dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas serta pemisahan 

tempat tinggal. Kata pemisahan gender umumnya sudah tidak asing lagi 

ditelinga para pendidik, karena mereka sering menerima informasi dari 

media internet, penelitian, kitab-kitab klasik, dan buku bacaan. Dari hasil 

wawancara dengan informan dalam memberikan argumen pemahaman 

mereka terkait segregasi gender juga beragam, seperti segregasi yang 

terjadi di Madrasah Miftahul Huda.  
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Segregasi gender yang terjadi di Madrasah Miftahul huda meliputi: 

kegiatan belajar mengajar, kelas belajar, pendidik, ruang pendidik, masjid, 

dan organisasi siswa (HIMMAH). Hal tersebut sesuai dengan penjelasan 

Ustad Umar Salim selaku pendidik di MMH, berikut penjelasan beliau, 

“Pemisahan di Madrasah Miftahul Huda mulai dari kelas untuk belajar, 

kegiatan pembelajaran, ruang untuk ustad dan ustadah, organisasi, masjid, 

dan pendidik”.77
  

Penjelasan Ustad Umar Salim di atas diperkuat dengan penjelasan 

dari Ustad Ahmad Syaifuddin Rofi‟i selaku kepala Madrasah Miftahul 

Huda seperti berikut, “Di MMH ini yang dipisah meliputi 

pembelajarannya, kelasnya, ustadah hanya boleh mengajar santri putri 

sementara ustad boleh mengajar santri putra dan putri, tempat ibadahnya, 

ruang untuk guru, dan organisasinya”.
78

 

Pada jam 14.30 peneliti melakukan observasi dan mendapatkan data 

bahwa Madrasah Miftahul Huda menerapkan segregasi dalam semua hal, 

sehingga mengakibatkan tidak adanya komunikasi antara santri putra dan 

putri. Segregasi tersebut seperti ruang kelas, ruang guru, dan lingkungan 

belajar.
79

 

Selain segregasi dalam beberapa hal di atas,  ada pemisahan mata 

pelajaran pada ilmu falak dan Risālat Al-Maḥīḍ di kelas IV MMH. Hal 
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tersebut sebagaimana penjelasan Ustad Umar salim, “Kalau di MMH ada, 

ketika anak-anak kelas IV itu ada seng namanya mata pelajaran Risālat Al-

Maḥīḍ iku kanggo santri putri dan pelajaran ilmu falak untuk santri 

putra”.
80

 

Dalam pemisahan kedua mata pelajaran tersebut ditentukan oleh 

bagian kurikulum yang dalam hal ini  didasarkan pada kebutuhan akan 

pentingnya pengetahuan tersebut bagi santri Madrasah Miftahul Huda baik 

santri putra maupun santri putri. Seperti yang dipaparkan oleh kepala 

Madrasah Miftahul Huda, Ustad Ahmad Syaifuddin Rofi‟i berikut ini, 

“Mata pelajaran ditentukan oleh bagian kurikulum sesuai dengan 

kebutuhan. Pelajaran mana yang dianggap penting bagi wanita dan 

pelajaran mana yang dianggap penting untuk putra”.
81

 

Lebih lanjut beliau menjelaskan tentang alasan penerapan segregasi 

dalam mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu falak, seperti dalam 

penjelasan beliau di bawah ini: 

Santri putra tidak bersentuhan langsung, bisa dipelajari lewat diklat 

atau dipelajari setelah MMH. Sebab materi ini lebih tepat dan pas 

dipelajari oleh santri putra menjelang pernikahan. Bahwa  putra 

dikenalkan dasar-dasar Risālat Al-Maḥīḍ yang diadakan oleh 

HIMMAH karena bukan merupakan ilmu hāl yang langsung di 

amalkan berbeda dengan santri putri yang memang ilmu hāl.  

Sementara untuk santri putri tidak diberikannya ilmu falak baik 

dalam diklat maupun mata pelajaran sebab ilmu falak adalah ilmu 
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yang dalam aplikasinya harus turun lapangan sedangkan santri putri 

enggan untuk terjun ke lapangan, seperti kegiatan rukyatul hilal, 

pergi jauh, dan lain-lain.
82

 

Masih menurut Ustad Ahmad Syaifuddin Rofi‟i, bahwa tujuan dari 

segregasi gender dalam mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu falak 

tersebut adalah “Agar para santri mendahulukan apa yang wajib mereka 

pelajari”.
83

 

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa alasan santri putra 

mempelajari Risālat Al-Maḥīḍ hanya melalui diklat yang diadakan oleh 

organisasi Madrasah Miftahul Huda (HIMMAH) yakni : 

Ilmu Risālat Al-Maḥīḍ bagi santri putra sebenarnya juga sangat 

penting. Sebagai kepala rumah tangga juga ada permasalan  

mengenai haid yang tidak normal, nifas, dan seterusnya, yang 

menjadi tanggungjawab seorang laki-laki juga. Namun menimbang 

dan mengingat keterbatasan waktu dan umur peserta didik kelas IV 

yang rata-rata masih berusia 16th tentu dari pihak  madrasah 

memutuskan untuk sebatas memberi pelajaran tentang Risālat Al-

Maḥīḍ bagi santri putra melalui diklat yang merupakan dasar-dasar 

ilmu Risālat Al-Maḥīḍ dan tentu belum tuntas. Diharapkan bisa 

diperdalam lebih lanjut nanti setelah klas IV atau setelah umurnya 

sudah cukup, misal ketika takhasus. Pada waktu takhasus ini santri 

bebas meminta atau memilih pelajaran.
84

 

 

Sementara itu, Ustad Yasin Budyoko menjelaskan bahwa alasan 

santri putri tidak diberikan mata pelajaran ilmu falak adalah, “Karena 

pertimbangan waktu, selain itu ada pelajaran yang lebih penting untuk 
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dipelajari bagi santri putri bahkan farḍu ain yaitu belajar tentang haid yang 

ada di dalam kitab Risālat Al-Maḥīḍ”.
85

 

Melihat dari beberapa pernyataan informan di atas dapat kita 

ketahui bahwa segregasi yang terjadi di Madrasah Miftahul Huda meliputi 

kelas pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, pendidik, ruang pendidik, 

masjid, dan organisasi siswa. Sedangkan alasan pemisahan segregasi 

gender dalam mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu falak karena 

keterbatasan waktu belajar, pertimbangan umur, dan mendahulukan yang 

lebih penting dan bermanfaat untuk dipelajari. Sedangkan tujuan 

pemisahan pada kedua mata pelajaran tersebut karena mendahulukan apa 

yang wajib mereka pelajari. 

b. Alasan Segregasi Gender di MMH Menurut Para Pendidik 

Dalam penerapan segregasi gender pada mata pelajaran Risālat Al-

Maḥīḍ dan ilmu falak di MMH beberapa pendidik mengungkapkan 

beberapa alasan. Seperti yang disampaikan oleh Ustadah Herin Fitri MA 

selaku Ustadah Risālat Al-Maḥīḍ bahwa alasannya adalah, “Mendahulukan 

yang lebih perlu untuk dipelajari bagi siswi Madrasah Miftahul Huda. 

Risālat Al-Maḥīḍ adalah salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh wanita, 

erat kaitannya dengan sholat dan puasa”.
86
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Dari pernyataan Ustadah Herin Fitri MA di atas mengungkapkan 

dilakukannya segregasi gender dalam mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan 

ilmu falak, karena dengan waktu yang sangat padat, maka madrasah 

mendahulukan apa yang lebih penting atau wajib dipelajari oleh para santri. 

Risālat Al-Maḥīḍ adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh santri putri, yang 

membahas haid, nifas dan istikhadloh. Kesemuanya itu erat kaitannya 

dengan keabsahan suatu ibadah. Sehingga Madrasah Miftahul Huda 

berusaha membekali santriwatinya dengan ilmu tersebut, agar ketika 

mereka membutuhkan ilmu tersebut sudah faham dan mengerti. Ilmu falak 

memang ilmu yang penting, tetapi dengan diberikannya mata pelajaran 

ilmu falak kepada santri putra sudah menggugurkan kewajiban santri putri 

untuk mempelajarinya. 

Lain halnya dengan Ustad Umar salim, yang mengatakan bahwa :  

Kaitannya dengan Risālat Al-Maḥīḍ Sing kudu iso kan wong wadon 

yo, ya meskipun anak  laki-laki juga harus bisa sebab kan calon 

punya istri sama punya anak, tapi disini bukan kemudian serta 

merta santri putri tidak boleh belajar ilmu falak, kemudian laki-laki 

ndak boleh belajar Risālat Al-Maḥīḍ. Kemarin itu jamnya sedikit 

kalau  kita nambah mata pelajaran kan harus mengurangi jam. 

Kalau putri nambah  falak berarti kan harus nambah jam, harus ada 

jam yang dikurangi, sementara yang banyak kan Nahwu. Kalau 

laki-laki ya sama.  

 

(kaitannya dengan Risālat Al-Maḥīḍ yang harus bisa itu perempuan, 

walaupun anak laki-laki juga harus bisa karena nanti punya calon 

istri dan punya anak, tetapi disisni bukan kemudian serta merta 

santri putri tidak boleh belajar ilmu falak tidak, kemudian laki-laki 

tidak boleh belajar Risālat Al-Maḥīḍ tidak, kemaren itu jamnya 

sedikit kalau kita menambah mata pelajaran harus mengurangi jam. 

Kalau putri tambah falak berarti kan harus menambah jam, harus 



59 

 

 

 

ada jam yang dikurangi, sementara yang banyak kan Nahwu. Kalau 

laki-laki ya sama).
87

 

 

Semetara terkait dengan ilmu falak beliau mengatakan bahwa 

alasannya waktu yang terbatas, karena untuk mempelajari ilmu falak 

membutuhkan waktu 2 jam pelajaran sementara waktu yang tersisa hanya 

sedikit mengingat mata pelajaran di MMH cukup banyak dan kegiatan 

pembelajarannya dilaksanakan pada sore hari mulai pukul 14.30-16.30. 

Selain itu yang pantas mempelajari ilmu falak adalah santri putra, seperti 

pernyataan Ustad Umar Salim, “Iya waktu, toh memang melihat keduanya 

sekilas memang coro falak sing seng patut wong lanang karena 

hubungannya arah kiblat, rukyah dadi jangkahe kudu ombo”.
88

 

Berdasarkan hal tersebut, mempelajari Risālat Al-Maḥīḍ bagi santri 

putri adalah farḍu ’ain karena perempuanlah yang akan mengalami 

langsung, selain itu mempelajari Risālat Al-Maḥīḍ butuh waktu yang lama, 

dikarenakan mencangkup haid, nifas dan istiḥaḍoh. Mempelajarinya harus 

dengan hati-hati karena ini terkait dengan keabsahan ibadah, baik sholat, 

puasa, haji, dan lain-lain. Sedangkan bagi kaum laki-laki hukumnya farḍu 

kif yah, tetapi laki-laki juga wajib belajar, karena ketika sudah menikah 

istri dan anak akan menjadi tanggung jawabnya, jika istri tidak belajar 

makan suami harus menyuruhnya belajar, tetapi jika suami tidak 

mempernbolehkannya keluar untuk belajar maka tugas suami yang harus 
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membimbingnya. Maka, Madrasah Miftahul Huda memberikan materi 

Risālat Al-Maḥīḍ kepada santri putri dengan tujuan agar kelak bisa 

mengerti dan memahami sendiri, serta bisa mengajari anak, saudara, dan 

masyarakat sekitar yang kita ketahui saat ini masih banyak yang belum 

paham, bahkan salah kaprah dalam memahami masalah haid, nifas, dan 

istikhadoh tersebut.  

Alasan lain dikemukakan oleh Ustad Muhammad Hafidz, “Santri 

putri tidak mendapatkan mata pelajaran ilmu falak karena dianggap tidak 

adil, dan gampang menceritakan suatu perkara atau gosip atau ngrasani. 

Padahal ketika melihat hilal itu tidak boleh langsung diberitahukan ke yang 

lain, harus di isbat dulu”.
89

 

Lain halnya dengan  penjelasan Ustad Yasin Budyoko, yang 

menyatakan, “Kaitannya tentang pemisahan pelajaran di Madrasah 

Miftahul Huda saya kira lebih cenderung pada kebutuhan seorang santri 

yang mana sudah tercantum pada kurikulum yang ada”.
90

 

Pembelajaran dalam suatu lembaga sekolah maupun madrasah 

memang diatur oleh bagian kurikulum, yang tentu sudah dilakukan 

pertimbangan yang matang. Selain itu, dalam melakukan suatu kebijakan 

lembaga pendidikan mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, hal 

ini diungkapkan oleh Ustad Khusnul Fuad : 

                                                           

       
89

 Lihat transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 29/W/01-VI/2017 

       
90

 Lihat transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 20/W/03-VI/2017 



61 

 

 

 

Dalam menentukan mata pelajaran yang diajarkan, pasti sudah 

dipikirkan secara matang oleh kurikulum. Mulai dari kelas 1 sampai 

dengan kelas IV sudah diatur sedemikian rupa agar tujuan 

pendidikan tercapai. Selama hal itu untuk tujuan yang lebih baik, 

menurut saya tidak masalah.
91

 

 

Ungkapan lain tentang segregasi gender dalam ilmu falak dan 

Risālat Al-Maḥīḍ disampaikan oleh Ustadah Nila Rukhama selaku salah 

satu Ning pondok dan juga pendidik Risālat Al-Maḥīḍ, “Kalau masalah 

terkait ilmu falak dan Risālat Al-Maḥīḍ sebenernya tidak ada perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan semuanya wajib untuk mempelajarinya”.
92

  

Melihat pernyataan di atas menunjukkan bahwa sebenarnya 

perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk belajar 

kedua ilmu tersebut. Adanya pemisahan tersebut karena terbatasnya waktu 

serta mendahulukan yang lebih dibutuhkan antara laki-laki dan perempuan 

oleh sebab itu maka terjadilah pemisahan pelajaran di kelas IV antara santri 

putra dan santri putri. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara 

maksimal, tercapai tujuan dan sasarannya, serta santri mendapatkan 

pengetahuan yang di kemudian hari dapat bermanfaat bagi 

keberlangsungan hidupnya.  

c. Persepsi Pendidik tentang Segregasi Gender di Madrasah Miftahul 

Huda 
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Persepsi ialah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah 

dimiliki seseorang untuk memperoleh dan mengintrepretasi stimulus yang 

diterima oleh sistem alat indra manusia. Proses terjadinya persepsi adalah 

objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau 

reseptor. Proses ini dinamakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus 

yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. 

Proses ini yang disebut sebagai fisiologis kemudian terjadilah proses di 

otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, 

atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam 

otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses 

psikologis. Dengan demikian, taraf terakhir dari proses persepsi ialah 

individu menyadari tentang apa yang diterimanya melalui alat indera  atau 

reseptor. 

Dalam berargumentasi mengenai  pemisahan (segregasi) gender 

dalam mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu falak, ustad-ustadah 

mempunyai persepsi yang bervariasi. 

Suatu model pembelajaran yang di lakukan oleh suatu lembaga baik 

sekolah maupun madrasah tentu memiliki pro dan kontra masing-masing. 

Bila kita melihat dari kacamata pendidikan Islam,  segregasi yang terjadi di 

Madrasah Miftahul Huda merupakan suatu hal yang dilakukan untuk 

menjaga sebuah eksisitensi pendidikan yang berpedoman pada al-Qur‟an 

dan hadist. Maka sudah wajar bila dalam penerapan sebuah kebijakan ada 
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yang setuju dan tidak setuju. Berikut ini adalah pernyataan ustad dan 

ustdah terkait dengan segregasi gender dalam mata pelajaran Risālat Al-

Maḥīḍ dan ilmu falak, seperti yang diungkapkan oleh Ustadah Herin Fitri 

selaku pendidik kitab Risālat Al-Maḥīḍ putri: 

Pemisahan atau pengelompokan kaum wanita dan pria menurut 

porsi kodrat mereka masing-masing, dalam hal nafkah misalnya. 

Harus disadari bahwa kewajiban ada pada laki-laki, wanita hanya 

sekedar membantu, dalam hal akademis tidak ada perbedaan hak 

atau kewajiban secara umum dalam konteks menuntut ilmu, namun 

perlu diingat ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam 

melaksanakan (Jangan sampai melupakan adab yang sesuai 

syari‟at). Intinya memposisikan diri sebagai laki-laki atau wanita 

yang sesuai dengan kodrat.
93

 

 

Melihat ungkapan Ustadah Herin di atas dapat kita pahami bahwa 

beliau setuju dengan apa yang diputuskan oleh madrasah karena  segregasi 

gender menurut beliau pemisahan laki-laki dan perempuan sesuai dengan 

kodratnya masing-masing. Pendapat yang senada diungkapkan oleh Ustad 

Yasin Budyoko selaku pendidik ilmu falak, sebagai berikut:  

Segregasi gender sebenarnya kalau kita pelajari secara mendalam 

Islam selaku agama yang rohmatan lil ’alamin sangat 

memperhatikannya. Sebelum Islam datang pemisahan antara laki-

laki dan perempuan sangat mencolok, bahkan bisa dikatakan 

perempuan "hanya  diperlakukan sebagai budak seorang laki-laki 

semisal hak hidup, berkarya, sosial maupun kemasyarakatan. 

setelah Islam datang harkat dan martabat perempuan mulai 

terangkat. 

 

Lebih lanjut beliau menjelaskan : 

 

Akan tetapi meskipun kesetaraan gender digaungkan tidak serta 

merta antara perempuan dan laki-laki harus sama dalam segala hal. 
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Bahkan kalau menurut saya segregasi harus tetap ada, karena 

memang faktanya antara laki-laki dan perempuan beda dan harus 

dipisah dan memerlukan perlakuan khusus dalam beberapa hal, 

seperti sholat, warisan, dan lain-lain. Dalam hal warisan bagian 

laki-laki dua kali lebih banyak daripada perempuan karena memang 

laki-laki yang wajib menafkahi perempuan bukan sebaliknya.
94

 

  

Selanjutnya mengenai segregasi gender dalam mata pelajaran 

Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu falak Ustad Yasin setuju, “Setuju, karena 

melihat waktu yang tersedia dan manfaat yang ada”. 

Berdasarkan pernyataan Ustad Yasin Budiyoko di atas beliau setuju 

dengan pemisahan pada mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu falak.  

Selain itu beliau juga menyatakan bahwa pemisahan laki-laki dan 

perempuan harus tetap ada, karena faktanya laki-laki dan perempuan 

berbeda dalam kewajiban, hak, syarat, ketentuan, dan lainnya sehingga 

harus dipisah dalam beberapa hal. 

Sementara itu Ustad Khusnul Fuad juga menyatakan, “Setuju, 

sebenarnya kami juga ingin mencantumkan ilmu falak dalam kelas IV 

putri, tapi karena memang keadaan tidak memungkinkan (jam pelajaran 

habis) maka ilmu falak dalam mata pelajaran kelas IV putri tidak ada.
95

 

Dengan demikian pandangan seseorang khusunya pendidik tentang 

segregasi gender dalam mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu falak 

adalah bermacam-macam. Dari bermacam-macam pandangan  pendidik 

tentang segregasi gender dalam kedua mata pelajaran tersebut tentunya  
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setiap orang mempunyai pandangannya masing-masing di mana  

pandangannya bisa berbeda-beda. Perbedaan persepsi tergantung dari latar 

belakang, pengalaman dan informasi  yang  diterima  oleh  orang  yang  

bersangkutan. 

Maka jika kita melihat berbagai persepsi pendidik MMH di atas, 

kesemuanya menyatakan setuju atau pro dengan kebijakan yang diterapkan 

di Madrasah Miftahul Huda. Hal tersebut jika kita cermati penentuan mata 

pelajaran dikarenakan santri putra dan putri memiliki cara belajar yang 

berbeda yang didasarkan pada kondisi alamiah mereka. 

 

2. Dampak Segregasi Gender dalam Mata Pelajaran Ris lat Al-Ma  dan 

Ilmu Falak dalam Kehidupan Sehari-Hari Santri  

  Ketidakadilan  gender  muncul  di  berbagai  aspek  kehidupan  dalam  

bermasyarakat  dan  bernegara, bahkan  beragama,  di  seluruh  lini  dan  

wilayah.  Bentuk  ketidakadilan  gender  bermacam-macam tergantung pada 

struktur ekonomi dan organisasi sosial dari masyarakat tertentu dan pada 

budaya dari kelompok  tertentu  dalam  masyarakat  tersebut.  Bentuk  

ketidakadilan  gender  antara  lain  stereotype gender, diskriminasi, 

subordinasi, marginalisasi, kekerasan (violence), dan beban kerja lebih berat. 

Jika kita melihat fungsi dari sebuah ilmu merupakan suatu hal yang 

penting dalam kehidupan manusia, dengan ilmu manusia dapat menjalankan 

tugasnya sebagai abdullâh dan khalȋfah Allâh dengan baik dan benar. Oleh 
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sebab itu, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk 

mempelajari ilmu pengetahuan baik ilmu dunia maupun akhirat. Maka untuk 

mendapatkan berbagai ilmu tersebut salah satunya melalui lembaga madrasah. 

Setiap madrasah tentu mempunyai kebijakan masing-masing dalam 

menentukan sebuah mata pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik. 

Salah satu kebijakan yang di lakukan oleh suatu lembaga yakni  melalui 

segregasi gender dalam mata pelajaran tertentu. Penerapan kebijakan 

segregasi gender dalam salah satu mata pelajaran  tertentu pasti menimbulkan  

dampak bagi siswa, baik positif maupun negatif, baik itu yang bisa dirasakan 

langsung atau dirasakan dikemudian hari. Seperti ilmu Risālat Al-Maḥīḍ dan 

ilmu falak yang dipelajari di Madrasah Miftahul Huda. Mata pelajaran Risālat 

Al-Maḥīḍ dimasukkan dalam kurikulum atau mata pelajaran wajib bagi santri 

putri sedangkan santri putra disampaikan melaui diklat Fiqh an-Nisâ. 

Sementara ilmu falak tidak demikian, hanya di pelajari oleh santri putra saja. 

 Seperti kita ketahui kitab Risālat Al-Maḥīḍ mengajarkan tentang seluk 

beluk haid, nifas  dan istikhadoh yang tentu nantinya akan bermanfaat bagi 

orang yang mempelajarinya baik  untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. 

Dalam hal ini wanita wajib mempelajari terkait ilmu semacam ini, sementara 

laki-laki juga wajib mengerti sebagai bekal untuk mendidik dan membimbing 

istri dan anaknya kelak jika belum faham.  

Kebijakan segregasi gender dalam kedua mata pelajaran tersebut 

pastilah memiliki dampak yang positif dan negatif. MMH dengan model 
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pemisahan dalam mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu falak  

memberikan dampak yang nyata terhadap prestasi dan peran santri laki-laki 

dan perempuan. Dampak positif dengan dimasukkannya mata pelajaran 

Risālat Al-Maḥīḍ dalam kurikulum santri putri adalah seperti yang 

diungkapan oleh saudari Zulfa Diana santriwati alumni Madrasah Miftahul 

Huda, sebagai berikut : 

Manfaatnya belajar Risālat Al-Maḥīḍ yang pertama, jelas kita 

mengetahui hukum, karena dalam menghukumi  darah yang keluar 

dari setiap haid itukan berbeda dari dia yang mengetahui ilmu haid 

atau tidak. untuk lebih jelasnya semua yang ada dalam kitab Risālat 
Al-Maḥīḍ, jelas kalau saya sudah tahu saya bisa menghukumi sesuai 

dengan aturan  dalam kitab Risālat Al-Maḥīḍ.kemudian bukan hanya 

itu, yang pernah saya alami ketika adik saya pertama kali haid dan dia 

bertanya jelas saya bisa menghukumi haid tersebut, sehingga dia bisa 

dikatakan orang yang mumayyiz. Artinya  dia itu faham tentang haid, 

dia faham apa itu darah melalui penjelasan saya tentunya, dan ketika 

nanti ada masyarakat yang bertanya tentang istikhadoh ataupun nifas 

jelas saya bisa menjawab.
96

 

 

Jika melihat penjelasan Zulfa Diana, maka kita akan melihat dampak 

positif yang begitu besar dengan belajar kitab Risālat Al-Maḥīḍ, bisa faham 

terkait permasalahan wanita secara gamblang, karena ketika pembelajaran di 

MMH pendidik menjelaskan secara detail dan menggunakan alat untuk 

menghitung tanggal terkait haid, serta bila ada siswa yang belum faham ada 

sesi tanya jawab. Tentu jika menelaah hal tersebut lebih lanjut, maka sangat 

kecil kemungkinan seorang siswa tidak faham akan materi tersebut.  
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Kemudian tanggapan yang senada disampaikan saudari Ika 

Nurcahyani terkait dampak positif setelah belajar Risālat Al-Maḥīḍ adalah 

sebagai berikut: 

Sing pertama bisa mengerti bagaimana menghitung masa suci, masa 

istikhadloh. Sing kedua bagaimana tata cara ketika bersuci dan 

mengqodlo‟ sholat. Bagaiama caranya jika nifas, kan Risālat Al-Maḥīḍ 

itu mencangkup haid, nifas dan istikhadoh. (Yang pertama bisa 

mengerti bagaimana menghitung masa suci, masa istikhadloh. kedua, 

bagaimana tata cara ketika bersuci dan mengqodlo‟ sholat. Selanjutnya 
bagaimana caranya jika nifas karena Risālat Al-Maḥīḍ itu mencangkup 

haid nifas dan istiḥaḍoh).
97

 

 

Ilmu falak adalah termasuk dalam ilmu hisab. Manfaat atau kegunaan 

dari ilmu ini sangat dibutuhkan dalam menetukan arah kiblat, waktu sholat, 

menentukan awal puasa, dan lain-lain. Untuk itu Madrasah Miftahul Huda 

membekali santri putra dengan mata pelajaran ilmu falak. Melalui hal 

tersebut, diharapkan santri dapat mengerti cara melihat hilal, rukyah dan 

sebagainya. Metode yang digunakan dalam memudahkan santri belajar falak 

tidak hanya melaui pembelajaran di kelas, tetapi juga praktek diluar kelas 

bahkan berkunjung ke Tanjung Kodok Surabaya. Dampak positif 

pembelajaran ilmu falak di MMH juga dirasakan oleh saudara Muzakki 

Ahmad Musyafa alumni Madrasah Miftahul Huda, “Manfaat yang saya 

peroleh bisa membuat kalender masehi, menentukan arah kiblat sendiri 

dengan kompas, dan menentukan waktu sholat”.
98
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Jika di atas tadi kita melihat dampak positif dari mempelajari Risālat 

Al-Maḥīḍ dan ilmu falak maka berikut ini kita akan melihat damapak negatif 

segregasi gender  yang terjadi dalam mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan 

ilmu falak yang diterapkan di Madrasah Miftahul Huda. Dengan adanya 

pemisahan atau ditiadakan salah satau mata pelajaran juga berpengaruh 

terhadap santrinya. Seperti ditiadakannya ilmu falak untuk santri putri di 

MMH, tentu saja akan mempengaruhi mereka dalam memahami hal-hal yang 

berkaitan dengan ilmu falak, seperti menentukan arah kiblat, waktu sholat, 

awal puasa Ramadhan, dan lain-lain. Seperti yang dipaparkan oleh saudara 

Zulfa Diana : 

Ketika saya sudah tidak mondok lagi, sudah kembali kerumah atau 

masyarakat, Saya pernah ditanya masyarakat tentang awal puasa 

ramadhan dan lebaran saya bingung mau menjawabnya. Tidak hanya 

itu, saya juga ditanya tentang hilal dan arab kiblat, saya tambah plonga 

plongo, tidak bisa menjawab. Menurut saya, seharusnya perempuan 

juga perlu belajar ilmu falak, karena dalam menentukan arah kiblat itu 

ada dalam ilmu falak. Kalau kita tidak pernah mempelajari ilmu falak 

kita hanya akan bergantung kepada orang lain, setidaknya untuk 

membenarkan arah kiblat di rumah kita sendiri.
99

 

 

Hal lain diungkapkan oleh Zaenab, bahwa sebagai perempuan dia juga 

ingin belajar ilmu falak, tetapi karena di sekolah tidak ada akses untuk belajar 

ilmu falak tersebut  maka dia juga enggan untuk mempelajari ilmu falak. 

Sebenarnya saya juga ingin belajar ilmu falak, tetapi karena di sekolah 

pagi maupun sore tidak ada mata pelajaran ilmu falak maka saya juga 

tidak belajar ilmu falak. Karena sepengetahuan saya untuk belajar ilmu 

falak itu perlu bimbingan guru agar lebih bisa faham secara teori 
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maupun praktek. Selain itu kalau belajar sendiri itu kurang berminat 

berbeda kalau kita belajarnya bareng-bareng di dalam kelas.
100

 

 

Sementara itu Nur Halim sebagai santri putra yang sudah lulus MMH  

menyatakan: 

Sebagai laki-laki belum ada dampak signifikan yang saya rasakan  

dengan belajar Risālat Al-Maḥīḍ hanya melalui diklat karena saya 

sendiri belum nikah, dan saya belum pernah di tanya terkait masalah 

wanita tersebut.
101

 

 

Melihat pernyataan Nur Halim di atas dapat kita ketahui bahwa dari 

pihak laki-laki tidak merasakan dampak segregasi tersebut secara langsung. 

Kemungkinan besar mereka akan mengalami permasalahan tersebut ketika 

sudah menikah, di mana mereka akan dihadapkan dengan permasalahan istri 

atau anak mereka terkait haid, nifas, dan istiḥaḍoh.  
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

Di dalam bab ini berisi tentang analisis dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, yang berkaitan dengan persepsi pendidik tentang segregasi gender dalam 

mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu falak di Madrasah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo. 

A. Segregasi Gender dalam Mata Pelajaran Ris lat Al-Ma  dan Ilmu Falak 

di Madrasah Miftahul Huda 

1. Macam-Macam Segregasi Gender 

Menurut teori macam macam segregasi gender ada lima macam, (1) 

Segregasi  secara  penuh,  yakni  model  sekolah  yang  pemisahannya  

dilakukan  secara menyeluruh  baik  kelas  pembelajaran,  struktur  

organisasi  sekolah  sampai  pada  tempat  dan lingkungan sehingga 

meniscayakan tiada komunikasi dengan murid yang berlainan jenis. (2) 

Segregasi tidak penuh, yakni model sekolah yang pemisahannya hanya 

terletak pada kelas pembelajarannya, sementara struktur organisasi sekolah 

dan yayasan masih menjadi satu. (3) Segregasi  dalam  mata  pelajaran  

tertentu,  yakni  model  sekolah  yang  kelas pembelajarannya  memisahkan  

antara  laki-laki  dan  perempuan,  namun  lokasi,  struktur organisasi dan 

yayasan dalam satu wadah. (4) segregasi  horizontal  yakni  pemisahan  

pembelajaran  dalam  disiplin  ilmu  yang didominasi atau lebih dipilih oleh 
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perempuan atau laki-laki. (5) segregasi vertikal yakni pemisahan  gender  

vertikal  menggambarkan  hierarki  berbentuk  piramida:  semakin  tinggi 

posisi, semakin sedikit perempuan-situasi sering divisualisasikan sebagai 

langit-langit kaca, yang sulit untuk menerobos. 

Berdasarkan pada teori tersebut maka segregasi yang  ada di 

Madrasah Miftahul Huda ada dua macam, yaitu: (1) segregasi secara penuh 

yakni  model  sekolah  yang  pemisahannya  dilakukan  secara menyeluruh  

baik  kelas  pembelajaran,  struktur  organisasi  sekolah  sampai  pada  

tempat  dan lingkungan sehingga meniscayakan tiada komunikasi dengan 

murid yang berlainan jenis. (2) segregasi horizontal yakni pemisahan  

pembelajaran  dalam  disiplin  ilmu  yang didominasi atau lebih dipilih oleh 

perempuan atau laki-laki.  

Bukti segregasi gender secara penuh di Madrasah Miftahul Huda bisa 

dilihat dari hasil wawancara dengan pendidik MMH dan Kepala Madrasah 

Miftahul Huda yang menyatakan bahwa pemisahan dilakukan pada kegiatan 

belajar mengajar, kelas belajar, pendidik, ruang pendidik, masjid, dan 

organisasi siswa (HIMMAH). Sementara untuk bukti pemisahan secara 

horizontal bisa dilihat pada pemisahan mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan 

ilmu falak. 
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2. Alasan  Segregasi Gender dalam  Mata  Pelajaran Ris lat Al-Ma  dan 

Ilmu Falak 

Menurut teori di depan proses dalam menentukan sebuah materi ajar, 

keputusan yang diambil oleh pengurus sekolah dan pengurus pondok 

biasanya tanpa menunggu konfirmasi dari pengurus santri perempuan. 

Pengurus santri perempuan sekedar mengikuti apa yang diputuskan oleh  

dewan pengurus pusat. Para santri meyakini apa yang diputuskan oleh 

pengurus pusat sudah merupakan paket yang harus ditaati oleh bagian-

bagian pengurus di tingkat bawah dan hal itu diyakini untuk kepentingan 

santri secara keseluruhan. Sedangkan yang dilakukan oleh pengurus putri 

hanyalah membantu koordinasi pelaksanaannya saja, seperti mengorganisir 

para santri yang akan mengikuti pengajian-pengajian tertentu dan 

menginformasikan kepada mereka di mana dan kapan pengajian itu 

diadakan. 

 Berdasarkan data yang peneliti lakukan alasan yang diungkapkan 

pendidik tentang segregasi gender dalam mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ 

dan ilmu falak di Madrasah Miftahul Huda adalah pertama, mendahulukan 

yang lebih penting untuk dipelajari bagi santri Madrasah Miftahul Huda, 

kedua, kepantasan mata pelajaran yang dipelajari dan sedikitnya waktu 

pembelajaran MMH. Ketiga, Santri putri tidak mendapatkan mata pelajaran 

ilmu falak karena dianggap tidak adil dan gampang menceritakan suatu 

perkara. Keempat, mata pelajaran ditentukan oleh kurikulum mulai dari kelas 
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1 sampai dengan kelas VI sudah diatur sedemikian rupa agar tujuan 

pendidikan tercapai. 

Menurut peneliti, dengan memahami berbagai alasan di atas dapat di 

analisis bahwa alasan utama segregasi gender dalam mata pelajaran Risālat 

Al-Maḥīḍ dan ilmu falak di Madrasah Miftahul Huda adalah mata pelajaran 

ditentukan oleh bagian kurikulum yang diyakini oleh para pendidik bahwa 

apapun yang diputuskan oleh bagian kurikulum atau bagian pusat terkait 

materi ajar adalah yang terbaik bagi santri putra dan putri dan sudah dengan 

pertimbangan yang matang. Selain itu, pihak madrasah mempunyai tujuan 

dan sasaran yang ingin dicapai dengan adanya segregasi mata pelajaran 

tersebut. 

3. Persepsi Pendidik tentang Segregasi Gender di Madrasah Miftahul 

Huda 

Dalam teori di depan persepsi ialah suatu proses penggunaan 

pengetahuan yang telah dimiliki seseorang untuk memperoleh dan 

mengintrepretasi stimulus yang diterima oleh sistem alat indra manusia. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang meliputi, pertama 

objek yang di persepsi, kedua alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf, 

dan ketiga  perhatian.  

Proses terjadinya suatu persepsi, yaitu objek memberikan stimulus 

kepada alat indera. Dalam hal ini objek yang diteliti adalah persepsi pendidik 

yang terbentuk dari pengalaman selama mengajar di Madrasah Miftahul 
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Huda. Alat indra menerima stimulus dan meneruskannya pada sistem syaraf, 

stimulus tersebut berbentuk suatu pengalaman yang diterima alat indra  

kemudian di teruskan ke sistem syaraf. Syaraf  akan  menyampaikan  

stimulus  tersebut  ke  otak, hasil  dari  pengalaman  tersebut  akan  

diteruskan  ke  otak.  Stimulus tersebut akan diterima otak, kemudian otak 

akan  menyimpulkannya, pengalaman tersebut akan disimpulkan ke sebuah  

pendapat  menurut individu  yang  merasakannya  dan  terbentuklah  persepsi  

pendidik tentang segregasi gender dalam mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ 

dan ilmu falak di Madrasah Miftahul Huda.  

Menurut teori dalam bab II pendapat yang mendukung penerapan 

segregasi gender dalam pendidikan ini mempunyai alasan bahwa sistem ini 

akan mendukukung cara belajar yang berbeda berdasarkan jenis kelaminnya. 

Siswa dan siswi mempunyai cara belajar yang berbeda berdasarkan kondisi 

alamiah mereka. Sedangkan bagi mereka yang tidak setuju dengan 

penerapan segregasi gender juga mempunyai alasan bahwa sistem ini 

disinyalir dapat menimbulkan hubungan yang kaku dan tidak alami antara 

laki-laki dan perempuan. 

Jika merujuk pada teori di atas, persepsi pendidik tentang segregasi 

gender di Madrasah Miftahul Huda bisa kita ketahui bahwa pendidik MMH 

baik putra maupun putri mengatakan setuju atau pro dengan segregasi dalam 

mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu falak. Artinya, dapat peneliti 

analisis bahwa pendidik MMH mendukung segregasi gender dalam mata 
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pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu falak dikarenakan laki-laki dan 

perempuan mempunyai cara belajar yang berbeda berdasarkan jenis 

kelaminnya. Oleh sebab itu,  Madrasah Miftahul Huda  memberikan materi 

ajar yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan dan qodrat alamiah 

mereka. 

 

B. Dampak Segregasi Gender dalam Mata Pelajaran Ris lat Al-Ma  dan Ilmu 

Falak di Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

Menurut teori pendapat yang mendukung penerapan segregasi gender 

dalam pendidikan ini mempunyai alasan  bahwa sistem ini akan mendukung cara 

belajar yang berbeda berdasarkan jenis kelaminnya. Siswa dan siswi mempunyai 

cara belajar yang berbeda berdasarkan kondisi alamiah mereka. Sedangkan bagi 

mereka yang tidak setuju dengan penerapan segregasi gender juga mempunyai 

alasan bahwa sistem ini disinyalir dapat menimbulkan hubungan yang kaku dan 

tidak alami antara laki-laki dan perempuan 

Teori selanjutnya ketidakadilan gender menimbulkan beberapa masalah. 

Yakni, stereotype gender, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, kekerasan 

(violence), dan beban kerja lebih berat. stereotype merupakan pelabelan atau 

penandaan negative terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu. Diskriminasi 

berarti memberi perlakuan berbeda pada salah jenis kelamin secara tidak adil. 

Subordinasi atau penomorduaan adalah sikap, anggapan, ataupun tindakan 

masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. 
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Sementara marjinalisasi adalah peminggiran perempuan, terutama dalam akses 

ekonomi, sehingga melahirkan ketergantungan perempuan. Sedangkan 

kekerasan (violence) adalah suatu serangan (assault) terhadap fisik maupun 

integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin 

tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Terakhir 

beban kerja lebih berat, ini didasarkan pada asumsi teori hukum alam (teori 

natur) menyatakan bahwa perempuan secara alami memiliki sifat keibuan, 

penyabar, penyayang, lemah lembut, pemelihara, dan rajin. Sifat seperti ini akan 

sangat cocok untuk menjadi ibu rumah tangga dan sekaligus bukan kepala 

keluarga. 

Setiap kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan baik sekolah 

maupun madrasah tentu mempunyai dampak yang positif dan juga negatif. 

Seperti halnya yang diterapkan di Madrasah Miftahul Huda, tentu segregasi 

gender dalam mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu falak tersebut membawa 

dampak bagi santrinya. Seperti berikut ini : 

1. Dampak positif bagi santri dengan adanya pemisahan dalam kedua mata 

pelajaran, yaitu : 

a. Santri putri memahami permasalahan haid, nifas, dan istikhadloh dengan 

baik dan benar. 

b. Membantu masyarakat, keluarga, dan teman yang belum memahami 

masalah haidh, nifas, dan istikhadloh. 

c. Santri putra bisa membuat kalender masehi 
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d. Bisa menentukan arah kiblat dengan bantuan kompas. 

2. Dampak negatif dari segregasi dalam kedua mata pelajaran tersebut yaitu : 

a. Santri putri tidak bisa menjawab ketika ditanya terkait seluk beluk ilmu 

falak. 

b. Santri putri tidak bisa mandiri dalam menentukan arah kiblat, menentukan 

waktu sholat, dll. 

c. Terkait diklat Risālat Al-Maḥīḍ untuk santri putra tidak wajib diikuti oleh 

semua santri  maka menyebabkan kepahaman santri putra tentang Risalatul 

Mahidh sangat kurang. 

d. Santri putra tidak bisa menjelaskan dengan baik ketika ditanya oleh 

masyarakat sekitarnya. 

Selain itu, melihat dari paparan data di depan dampak lain yang muncul 

dari pihak santri putri yakni adanya keinginan untuk belajar ilmu falak, tetapi 

karena di Madrasah Miftahul Huda tidak ada akses untuk mempelajari ilmu 

tersebut maka minat santri putri menjadi turun.  

Maka jika peneliti analisis dengan adanya segregasi mata pelajaran yang 

diterapkan di MMH dengan bentuk segregasi horizontal berdampak sangat baik 

bagi kemajuan santri putra dan putri. Hal tersebut bisa tampak dari kemandirian 

santri putri dan tergalinya potensi dalam segi kreativitas, seni dan bakat santri 

putra. Tetapi di sisi lain, penerapan segregasi mata pelajaran di MMH juga 

membawa dampak yang kurang baik bagi kemajuan santri putra dan putri. 

Karena, pada akhirnya mereka akan hidup dalam masyarakat yang dimana masa 
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itu mereka dituntut untuk bisa dalam segala hal termasuk di dalamnya hal yang 

berkaitan dengan Risālat Al-Maḥīḍ maupun ilmu falak . Sehingga dengan adanya 

segregasi tersebut akan membatasi akses, partisipasi, serta manfaat mata 

pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu falak bagi santri putra dan putri, bahkan 

akan ada ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. 

Selain itu, dengan adanya segregasi gender dalam kedua mata pelajaran 

tersebut menyebabkan yang pertama  diskriminasi gender yaitu memberikan 

perlakuan yang berbeda pada salah satu jenis kelamin dengan tidak adil dimana 

perempuan tidak mendapatkan akses untuk belajar ilmu falak karena adanya 

asumsi bahwa ilmu falak kurang dibutuhkan atau kurang diminati oleh santriwati, 

kedua menyebabkan subordinasi yakni menomerduakan perempuan, ketiga 

menimbulkan marjinalisasi perempuan dimana dalam hal ini perempuan 

dipinggirkan dalam hal ilmu falak. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terkait persepsi pendidik tentang segregasi 

gender dalam mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu Falak di Madrasah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Segregasi Gender dalam Mata Pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ dan Ilmu Falak di 

Madrasah Miftahul Huda 

a. Segregasi yang diterapkan  di Madrasah Miftahul Huda meliputi: (1) 

segregasi secara penuh yakni  model  sekolah  yang  pemisahannya  

dilakukan  secara menyeluruh  baik  kelas  pembelajaran,  struktur  

organisasi  sekolah  sampai  pada  tempat  dan lingkungan sehingga 

meniscayakan tiada komunikasi dengan murid yang berlainan jenis. 

Secara rinci Madrasah Miftahul Huda melakukan segregasi pada 

kegiatan belajar mengajar, kelas belajar, pendidik, ruang pendidik, 

masjid, dan organisasi siswa (HIMMAH). (2) segregasi horizontal  yakni  

pemisahan  pembelajaran  dalam  disiplin  ilmu  yang didominasi atau 

lebih dipilih oleh perempuan atau laki-laki. Madrasah Miftahul Huda 

melakukan segregasi pada  mata pelajaran  Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu 

falak. 

b. Alasan utama segregasi gender dalam mata pelajaran Risālat Al-Maḥīḍ 

dan ilmu falak di Madrasah Miftahul Huda adalah mata pelajaran 
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ditentukan oleh bagian kurikulum yang diyakini oleh para pendidik 

bahwa apapun yang diputuskan oleh bagian kurikulum atau bagian pusat 

terkait materi ajar adalah yang terbaik bagi santri putra dan putri dan 

sudah dengan pertimbangan yang matang. Selain itu, pihak madrasah 

mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan adanya 

segregasi mata pelajaran tersebut. 

c. Pendidik MMH mendukung segregasi gender dalam mata pelajaran 

Risālat Al-Maḥīḍ dan ilmu falak dikarenakan laki-laki dan perempuan 

mempunyai cara belajar yang berbeda berdasarkan jenis kelaminnya. 

 

2. Segregasi mata pelajaran yang diterapkan di MMH dengan bentuk segregasi 

horizontal berdampak sangat baik bagi kemajuan santri putra dan putri. Hal 

tersebut bisa tampak dari kemandirian santri putri dan tergalinya potensi dalam 

segi kreativitas, seni dan bakat santri putra. Tetapi di sisi lain, penerapan 

segregasi mata pelajaran di MMH juga membawa dampak yang kurang baik bagi 

kemajuan santri putra dan putri. Selain itu, dengan adanya segregasi gender dalam 

kedua mata pelajaran tersebut menyebabkan yang pertama  diskriminasi gender 

yaitu memberikan perlakuan yang berbeda pada salah satu jenis kelamin dengan 

tidak adil dimana perempuan tidak mendapatkan akses untuk belajar ilmu falak 

karena adanya asumsi bahwa ilmu falak kurang dibutuhkan atau kurang diminati 

oleh santriwati, kedua  menyebabkan subordinasi yakni menomerduakan 
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perempuan, ketiga menimbulkan marjinalisasi perempuan dimana dalam hal ini 

perempuan dipinggirkan dalam hal ilmu falak. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagai bahan pertimbangan bagi 

pihak-pihak terkait, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Madrasah Miftahul Huda,agar mampu memberikan pembelajaran yang 

berkeadilan gender 

2. Bagi pendidik agar mengupayakan sebuah pembelajaran yang setara bagi 

santri putra dan putri. 
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