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SARI 
 

Ida Yuliawati. 2005. Sejarah Organisasi Aisyiyah dan Peranannya Dalam 
Pengangkatan Derajat Kaum Wanita di Semarang Tahun 1967-1997. Jurusan 
Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 84 Halaman. 
 
 Organisasi Aisyiyah merupakan organisasi komponen wanita 
persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 
1917. Organisasi Aisyiyah merupakan gerakan wanita, keislaman dan kekinian, 
maka gerakannya pun tidak surut oleh wanita sejarah. Aisyiyah selalu tampil 
dalam memperjuangkan hak dan peran wanita dalam dunia politik dan domestik, 
menentang diskriminasi gender, menentang perlakuan kekerasan dalam dunia 
domestik dan publik, perlindungan hak-hak kesehatan, dan perlindungan anak 
seperti halnya dengan Aisyiyah Kota Semarang yang selalu berperan dalam 
memperjuangkan hak  wanita. 
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah sejarah 
organisasi Aisyiyah di Semarang tahun 1967-1997.(2) bagaimanakah peranan 
organisasi Aisyiyah di bidang pengangkatan derajat kaum wanita di Semarang.(3) 
faktor-faktor apakah  yang menjadi pendukung dan hambatan organisasi Aisyiyah 
dalam mengangkat derajat kaum wanita di Semarang. 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) merekonstruksi sejarah organisasi 
Aisyiyah di Semarang tahun 1967-1997.(2) menganalisis peranan organisasi 
Aisyiyah di bidang pengangkatan derajat kaum wanita di semarang. (3) 
menganalisis faktor-fakor yang menjadi pendukung dan hambatan organisasi 
Aisyiyah dalam mengangkat derajat kaum wanita di Semarang.       
 Manfaat dari penelitian ini (1) mengetahui sejarah berdirinya organisasi 
Aisyiyah di Semarang serta peranannya dalam pengangkatan derajat kaum wanita 
tahun 1967-1997, guna menambah wawasan tentang organisasi Aisyiyah 
khususnya dan Muhammadiyah umumnya. (2) untuk memperluas wawasan dalam 
upaya mencermati perjalanan suatu organisasi sosial serta dampaknya bagi 
perkembangan masyarakat. (3) menambah sumber kepustakaan sejarah, yang 
membahas organisasi Aisyiyah khususnya dan Muhammadiyah umumnya. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yaitu 
heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. 
 Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan wanita yang dianggap 
rendah telah mempengaruhi organisasi Aisyiyah di kota Semarang,  
perkembangan peran dari organisasi Aisyiyah berjalan lambat, hal ini dikarenakan 
adanya pandangan masyarakat yang mendeskripsikan wanita, faktor yang 
mendukung kegiatan organisasi Aisyiyah adalah adanya kesamaan berjuang 
menegakkan masyarakat yang Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghoffur. 
Adapun yang menjadi penghambat adalah tidak adanya panutan dalam 
masyarakat, tidak adanya kader untuk kelangsungan organisasi. Cara 
mengatasinya adalah dengan meningkatkan pengembangan sumber daya kader 
dari angkatan muda yang sifatnya dinamis dan meningkatkan pengawasan kader. 



 ix

 Dari uraian diatas dapat disimpulkaan, organisasi Aisyiyah merupakan 
bagian dari Muhammadiyah. Organisasi Aisyiyah berperan dalan bidang 
pendidikan, sosial dan dakwah. Sementara itu ajaran dari Kartini dan ajaran 
Aisyiyah memiliki kesamaan yaitu mengangkat derajat kaum wanita agar sejajar 
dengan kaum pria tapi harus sesuai dengan kodrat wanita dan ajaran Islam.       
 Organisasi Aisyiyah Kota Semarang hendaknya memenuhi kebutuhan 
masyarakat yang sejalan dengan perkembangan zaman misalnya mendirikan panti 
jompo, tempat penitipan anak dan mendirikan Biro Konsultasi Remaja 
diantaranya kekerasan terhadap anak, masalah narkoba, dll. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia terdapat berbagai macam organisasi Islam salah satunya 

adalah organisasi Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah ini organisasi 

yang lahir pada tanggal 18 November 1921 yang didirikan di Yogyakarta 

sebagai alternatif berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia 

sekitar akhir abad 19 dan awal abad 20. Pendiri Muhammadiyah adalah Kiyai 

Haji Ahmad Dahlan. 

Secara resmi berdirinya Muhammadiyah diawali oleh pengajuan Kiyai 

Haji Ahmad Dahlan kepada pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 20 

Desember 1912.  

Ketika Muhammadiyah berdiri dan disahkan oleh pemerintah Hindia 

Belanda, daerah kerja Muhammadiyah hanya terbatas di wilayah residensi 

Yogyakarta. Namun demikian sambutan masyarakat berkembang secara 

positif di wilayah di luar residensi Yogyakarta, akhirnya pemerintah Hindia 

Belanda kemudian menerbitkan besluit yang menyatakan bahwa wilayah 

gerak Muhammadiyah diperluas untuk seluruh daerah di pulau Jawa. Amal 

usaha Muhammadiyah yang pertama dilakukan adalah usaha mendirikan 

sekolah dan menyelenggarakan pengajaran Islam / tabligh sedangkan di sisi 

lain usaha di bidang pendidikan, penyiaran  Islam, dan tabligh meluas 
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memasuki bidang kesehatan dan kesejahteraan ekonomi, dan usaha tersebut 

mendorong pengembangan organisasi. (Mulkhan, 1990:30). 

Dua tahun setelah berdiri, organisasi Muhammadiyah membentuk 

perkumpulan khusus bagi kaum wanita, pada tanggal 19 Mei 1917 yang diberi 

nama “ sopotresno”, perkumpulan ini mempunyai tugas khusus yakni 

menyelenggarakan pengajian khusus bagi kaum wanita yang simpati kepada 

Muhammadiyah. Perkumpulan tersebut akhirnya diubah menjadi Aisyiyah 

yang kita kenal sekarang sebagai organisasi otonom yang berhak mengatur 

rumah tangga organisasinya sendiri dengan tetap bertanggung jawab kepada 

Muhammadiyah yang secara khusus membina anggota putri Muhammadiyah. 

(Mulkhan, 1990:31). 

Organisasi Aisyiyah ini merupakan salah satu pergerakan wanita Islam 

yang dibentuk oleh Muhammadiyah. Organisasi ini sejak pertama berdiri 

sampai sekarang masih tetap eksis, bahkan semakin berkembang. Berbagai 

usahanya yang dilakukan antara lain dalam bidang keagamaan, pendidikan, 

sosial dan ekonomi telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 

Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Organisasi ini 

secara resmi didirikan di Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 1917 / 27 Rajab 

1335 H. (Pimpinan Pusat Aisyiyah:3). 

Munculnya gerakan wanita ini didorong juga oleh penghinaan Dr. 

Zwemmer yang menyatakan bahwa harga diri wanita menurut perkataan birk 

sama dengan bargl (lembu), yang mana penghinaan semacam itu berarti 
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Zwemmer menyamakan antara kedudukan wanita sama dengan binatang. 

(Asrofie, 1983 : 105). 

Perkumpulan Aisyiyah senantiasa aktif berpartisispasi dalam rangka 

pembangunan manusia seutuhnya, termasuk didalamnya mengangkat derajat 

kaum wanita dengan melalui berbagai amal usahanya. Hal tersebut dilakukan 

karena Aisyiyah memandang wanita atau perempuan sebagai warga 

masyarakat yang keberadaannya di dalam masyarakat sama dengan 

masyarakat yang lain yakni pria atau lelaki. Apabila kaum wanita itu diberi 

kesempatan, maka ia akan mampu juga mengerjakan apa yang dikerjakan oleh 

kaum laki-laki. Sehingga kedudukan wanita itu sama dengan laki-laki seperti 

disebutkan dalam Alquran surat At-taubah ayat 71, Allah berfirman : 

”Wanita dan para pria mempunyai hak dan kewajiban yang 
seimbang dalam melakukan amal pekerjaannya di masyarakat baik 
mengisi jabatan-jabatan umum dan lembaga-lembaga pemerintah yang 
terendah sampai yang tertinggi sesuai dengan kemampuan dan sifat 
kondisi masing-masing”.  

 
 Demikian juga dalam menuntut ilmu seperti yang disebutkan 

dalam sebuah hadist, “ Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi pria dan wanita”. 

( HR. Buchori Muslim) 

Sementara itu masyarakat pada umumnya, memandang wanita hanya 

memiliki peranan yang lebih kecil dibandingkan pria. Wanita dianggap tidak 

layak memiliki peranan yang sama disamping pria. Pada akhirnya wanita tidak 

disertakan dalam kehidupan masyarakat luas dan kaum prialah yang 

mendominasi pada sektor tersebut.  
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Hal tersebut tidak hanya menimbulkan kebodohan dan ketertinggalan 

tetapi juga menyebabkan keahlian atau keterampilan yang dimiliki terbatas 

pada keterampilan sederhana seperti halnya gadis-gadis hanya pandai 

menggendong dan mengasuh anak, menjadi tolok  ukur kualitas gadis pada 

saat itu (Pimpinan Pusat Aisyiyah:12). 

Maka gerakan Aisyiyah bermula dari kumpulan anak-anak atau gadis-

gadis berusia 15 tahun, yang diberinya pengajian secara rutin dan diajak untuk 

memikirkan persoalan kemasyarakatan khususnya masalah peningkatan harkat 

kaum wanita. Setelah anak-anak wanita, kelompok kedua adalah mereka yang 

telah berumah tangga, yang selanjutnya memperluas gerakan Aisyiyah. K.H. 

Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kaum wanita pun tidak boleh diabaikan 

tetapi harus mendapat perhatian khusus. Wanita juga dapat berprestasi apabila 

pandai-pandai memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya. Dengan sebaik-

baiknya. Atas dasar pandangan yang demikian kemudian muncul suatu 

pemikiran membangun dunia atau umat dengan cara bersama-sama antara 

laki-laki dan wanita. 

Melihat fenomena-fenomena seperti yang telah disebutkan diatas 

diperlukan adanya kontribusi wanita Islam dalam menghadapinya. Seperti 

halnya organisasi wanita Islam, khususnya Aisyiyah di Semarang, 

persyarikatan ini benar-benar konsisten mengamalkan usahanya untuk 

kepentingan umat, terutama peranannya dalam usaha mengangkat derajat 

wanita. Hal ini terbukti dengan didirikannya salah satu Panti Asuhan yang 

bernama  “Putri Aisyiyah” yang didirikan oleh organisasi Aisyiyah itu sendiri 
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dimana panti asuhan ini khusus menampung anak-anak perempuan dan 

menyantuni anak yatim, dimana mereka dibina dan diberi keterampilan. 

Bertitik tolak dari maksud dan tujuan mulia dari organisasi Aisyiyah, 

serta melihat wujud nyata amal usaha yang dilakukan Aisyiyah di Semarang, 

khususnya dalam mengangkat derajat kaum wanita, maka penulis sangat 

tertarik untuk mengkaji keberadaan organisasi Aisyiyah dengan segala 

aktivitasnya. Dari beberapa pengetahuan/informasi yang dapat penulis 

peroleh, dapat diasumsikan bahwa ada masalah yang perlu dikaji melalui 

penelitian. Adapun masalah tersebut adalah:  

“SEJARAH ORGANISASI AISYIYAH DAN PERANANNYA DALAM 

PENGANGKATAN DERAJAT KAUM WANITA DI SEMARANG 

TAHUN 1967-1997” 

 

B. Permasalahan 

Pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah sejarah organisasi Aisyiyah di Semarang tahun 1967-1997?  

2. Bagaimanakah peranan organisasi Aisyiyah di bidang pengangkatan 

derajat kaum wanita di Semarang tahun 1967-1997? 

3. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan hambatan organisasi 

Aisyiyah dalam mengangkat derajat kaum wanita di Semarang tahun 

1967-1997? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Merekonstruksi sejarah organisasi Aisyiyah di Semarang tahun 1967-

1997. 

2. Menganalisis peranan organisasi Aisyiyah di bidang pengangkatan derajat 

kaum wanita di Semarang tahun 1967-1997. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan hambatan 

organisasi Aisyiyah dalam mengangkat derajat kaum wanita di Semarang 

tahun 1967-1997. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah :  

a. Bagi peneliti, mengetahui sejarah berdirinya organisasi Aisyiyah di 

Semarang serta peranannya dalam pengangkatan derajat kaum wanita 

tahun 1967-1997, guna menambah wawasan tentang organisasi Aisyiyah 

khususnya dan Muhammadiyah umumnya. 

b. Bagi para pengamat sosial, dapat dimanfaatkan untuk memperluas 

wawasan dalam upaya mencermati perjalanan suatu organisasi sosial serta 

dampaknya bagi perkembangan masyarakat.  

c. Untuk menambah sumber kepustakaan sejarah, yang membahas organisasi 

Aisyiyah khususnya dan Muhammadiyah umumnya.  
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Supaya tidak terjadi perluasan dalam pembahasan dan tetap berada 

dalam pengertian yang dimaksud, maka perlu adanya pembatasan ruang 

lingkup tempat (scope spatial) dan ruang lingkup waktu (lingkup temporal). 

Scope spatial adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan suatu daerah 

atau kawasan tertentu dimana suatu peristiwa sejarah itu terjadi. Dalam 

penelitian ini scope spatial yang dimaksud adalah lembaga organisasi 

Aisyiyah Semarang. Alasannya karena pada sekitar abad 20 kaum wanita di 

semarang kedudukannya sangat rendah sehingga disini organisasi Aisyiyah 

Semarang berperan dalam mengangkat derajat kaum wanita dan pengeruhnya 

sangat besar terhadap kaum wanita. 

Scope spatial berkaitan dengan kapan terjadinya peristiwa sejarah yaitu 

tahun 1967-1997. Tahun 1967 digunakan sebagai tonggak awal karena pada 

tahun itu berdirinya Aisyiyah di Semarang sebagai organisasi yang akan 

membawa perubahan terhadap kaum wanita di Semarang. Pada tahun 1997 

organisasi Aisyiyah bisa dijadikan tolok ukur sebuah organisasi dalam 

menjalankan amal usahanya, khususnya pengangkatan derajat wanita. 

 

F.  Kajian Pustaka 

Suatu penelitian ilmiah, tentunya tidak lepas dari bantuan studi  

kepustakaan. Tinjauan pustaka ini penting sebagai upaya menelusuri dan 

menelaah kepustakaan. Sehingga dapat dipelajari bagaimana kerangka untuk 

landasan jalannya pemikiran selanjutnya terhadap permasalahan yang akan 
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diteliti. Disamping itu tinjauan pustaka ini berguna untuk memperdalam 

pembahasan terutama yang berhubungan dengan peranan Aisyiyah dalam 

mengangkat derajat kaum wanita. 

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa buku yang dijadikan 

sebagai bahan pustaka. Buku-buku tentang sejarah keaisyiyahan yang dapat 

dikemukakan antara lain, buku yang ditulis oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah 

yang berjudul “ Aisyiyah “, isi buku ini memaparkan tentang sejarah 

berdirinya Aisyiyah, dimana sebelum Organisasi Aisyiyah lahir keadaan umat 

Islam di Indonesia masih dalam belenggu adat, sinkretik dan akulturasi dengan 

tradisi setempat. Demikian kehidupan kaum wanitanya sekedar pelengkap 

kaum laki-laki, sebagai orang belakang yang tidak memiliki peranan penting 

dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan penuh tanggung jawab dan 

kesadaran akan perlunya menegakkan kehidupan secara Islami yang benar-

benar menurut Al- Qur’an dan sunah rasul maka K.H. Ahmad Dahlan setelah 

berhasil mendirikan persyarikatan Muhammadiyah, kemudian timbullah suatu 

pemikiran baru untuk membentuk organisasi kewanitaan yang selanjutnya 

dikenal dengan Aisyiyah. Keberhasilan K.H. Ahmad Dahlan dalam 

membangun Aisyiyah merupakan keberhasilan usahanya untuk memajukan 

dan meningkatkan kedudukan wanita. Selain itu isi buku ini juga memaparkan 

tentang amal usaha yang dikelola Aisyiyah dimana Aisyiyah 

menyelenggarakan sejumlah kegiatan sebagai wujud pengamalan ajaran Islam. 

Sebagai organisasi wanita Aisyiyah memusatkan perhatiannya pada kegiatan 

wanita. 
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Buku kedua yang dipakai dalam penelitian ini berjudul “Sejarah 

Pertumbuhan dan Perkembangan Aisyiyah”, buku ini ditulis oleh Pimpinan 

Pusat Aisyiyah, isi dari buku ini hampir sama dengan buku yang berjudul 

“Aisyiyah”, yaitu memaparkan tentang sejarah Aisyiyah secara kronologis 

yang dimulai dari berdirinya aisyiyah sampai perkembangannya, dan 

dipaparkan juga tentang struktur organisasi Aisyiyah serta amal usaha yang 

dikelola. Selain itu isi buku ini juga memaparkan Aisyiyah dalam masa 

pembangunan, dimana situasi bangsa dan masyarakat Indonesia yang sedang 

berkiprah dalam pembangunan nasional, yang berkaitan dengan 

perkembangan pelaksanaan ajaran Islam, dan yang menyangkut 

perkembangan kesadaran terhadap potensi, peran, fungsi dan kedudukan 

wanita dalam masyarakat memerlukan peningkatan perhatian dan sikap serta 

langkah kerja yang efektif dan intensif khususnya dari kaum wanitanya 

sendiri, dalam hal ini para komponen organisasi Aisyiyah. Aisyiyah sebagai 

komponen persyarikatan Muhammadiyah dan komponen bangsa selama ini 

memperlihatkan kiprahnya didalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam 

era pembangunan bangsa, ditengah arus globalisasi kiprah Aisyiyah makin 

dirasakan pentingnya. Berkembangnya kesadaran akan potensi, peran dan 

fungsi wanita baik dalam percaturan dunia maupun dalam kiprah 

pembangunan bangsa, meningkatkan pentingnya peran organisasi masyarakat 

wanita seperti Aisyiyah bagi suksesnya pembangunan. Gerak dan kegiatan 

Aisyiyah pada sepanjang masa demi terciptanya masyarakat utama, 



 10

masyarakat yang didukung oleh keluarga-keluarga yang bahagia sejahtera baik 

jasmani maupun rohaninya yaitu keluarga yang sakinah. 

Buku ketiga yang dipakai penulis dalam penelitian ini diambil dari 

buku karangan Suratmin yang berjudul “Nyai Ahmad Dahlan”, buku ini 

membahas tentang sosok Nyai Ahmad Dahlan, selain itu juga memaparkan 

tentang berdirinya Aisyiyah yang tidak terlepas dari pemikiran Nyai Ahmad 

Dahlan. Dalam mendampingi kesibukan suaminya itu, Nyai Ahmad Dahlan 

ikut aktif dalam kegiatan sosial, bahkan beliau mengemukakan kepada 

K.H.Ahmad Dahlan supaya kesempatan penyampaian agama itu juga 

diberikan kepada para wanita. Hal ini sudah menjadi keyakinan Nyai Ahmad 

Dahlan bahwa tanpa wanita maka perjuangan tidak akan berhasil. Dimana 

wanita juga mempunyai peranan dan dapat berprestasi apabila potensinya 

dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mengingat pentingnya peranan wanita yang 

harus mendapatkan tempat yang layak itu, maka kemudian atas perhatian dan 

usaha Nyai Ahmad Dahlan bersama K.H. Ahmad Dahlan lalu didirikan 

kelompok pengajian wanita yang anggotanya terdiri dari anak-anak remaja 

dan juga orang-orang yang sudah tua. Pada kesempatan itu diberinya 

keterangan tentang pentingnya wanita turut serta memikirkan pendidikan 

masyarakat. Dari pimpinan beliau itulah wanita-wanita Islam merasa terangkat 

derajatnya, dikembalikan kepada kedudukannya sebagai yang dikehendaki 

oleh Tuhan. Aisyiyah yang dirintis oleh Nyai Ahmad Dahlan ternyata 

berkembang dengan baik. Melihat kenyataan perkembangan Aisyiyah yang 
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pesat itu dapatlah disimpulkan bahwa Aisyiyah merupakan penanaman 

pendidikan yang baik. 

Buku keempat yang dipakai penulis dalam penelitian ini berjudul 

“Wacana Gerakan Perempuan Kontemporer”, yang ditulis oleh Pimpinan 

Pusat Aisyiyah, didalamnya memuat tentang pemberdayaan wanita yang harus 

dimulai dengan mengikis konsepsi, persepsi dan pemahaman tentang wanita 

yang didasarkan budaya yang menghambat pemberdayaan wanita itu sendiri, 

untuk memperbaiki konsepsi, persepsi, dan pemahaman tentang wanita harus 

sejalan dengan ajaran Islam secara tepat dimana Islam menggariskan tata 

aturan pembentukan masyarakat secara utuh dan bulat, setiap unsurnya laki-

laki dan perempuan mempunyai peranan yang sama-sama penting. Peranannya 

tidak saling mengatasi, tidak saling menguasai, tetapi sesuai dengan kondisi 

esensialnya masing-masing saling melengkapi dan saling menyempurnakan 

demi tercapainya masyarakat yang berbahagia segenap warganya. Hal ini 

untuk menghilangkan dan menetralisir hambatan psikologis, kultural, dan 

teknik untuk memudahkan jalan peningkatan peranan wanita dalam segenap 

aspeknya.  

Buku kelima yang dipakai penulis dalam penelitian ini berjudul 

“Aisyiyah Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Islam”, buku ini 

ditulis oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah, buku ini membahas tentang aisyiyah 

sebagai organisasi wanita, bergerak dalam usaha peningkatan martabat dan 

kesadaran wanita Indonesia dalam membangun Negara dan Bangsa. Dimana 
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aisyiyah menegakkan dan merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam khususnya 

mengenai wanita untuk menciptakan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 

Buku keenam yang dipakai diambil dari karangan Musthafa Kamal 

Pasha yang berjudul “Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islamiah”, 

buku ini berisikan tentang Muhammadiyah, selain itu isi buku ini juga 

memaparkan tentang Muhammadiyah dan Gerakan Perempuan, disini 

dijelaskan bagaimana sikap K.H. Ahmad Dahlan sebagai pendiri 

Muhammadiyah terhadap nasib kaum perempuan yang kedudukannya itu 

masih direndahkan. Dengan melihat keadaan seperti itu K.H. Ahmad Dahlan 

melakukan gebrakan dengan tindakan langsung yaitu memberi peran yang 

layak kepada kaum perempuan sehingga tampak jati dirinya. K.H. Ahmad 

Dahlan mengadakan pembinaan langsung terhadap kaum perempuan dengan 

berbagai kursus-kursus, pengajian dan sejenisnya. Kursus-kursus dan 

pengajian khusus perempuan yang diadakan oleh K.H. Ahmad Dahlan inilah 

yang menjadi cikal bakal organisasi perempuan dalam Muhammadiyah 

sehingga dikenal dengan nama Aisyiyah. 

Dari keenam buku tersebut, inti pembahasannya adalah bahwa sejarah 

berdirinya Aisyiyah dilatarbelakangi oleh keadaan umat Islam di Indonesia 

yang masih dalam belenggu adat, sinkretik, dan akulturasi setempat sehingga 

kehidupan kaum wanita sekedar pelengkap. Aisyiyah sebagai organisasi 

wanita juga bergerak dalam usaha peningkatan martabat dan kesadaran wanita 

Indonesia dalam membangun bangsa dan negara. Nyai Ahmad sebagai istri 

K.H. Ahmad Dahlan juga berperan dalm mendirikan organisasi Aisyiyah 

dimana Nyai Ahmad Dahlan menganggap bahwa wanita juga mempunyai 
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peranan dan dapat berprestasi apabila potensinya dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya karena perjuangan tanpa wanita tidak akan berhasil. Maka untuk 

pemberdayaan wanita harus dimulai dengan mengikis konsepsi, persepsi, dan 

pemahaman tentang wanita yang didasarkan budaya sebagai penghambat 

pemberdayaan wanita itu sendiri. Aisyiyah juga menegakkan dan 

merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam khususnya mengenai wanita untuk 

menciptakan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sesuai dengan naluri 

kewanitaannya perhatian utama Aisyiyah adalah bidang sosial, dakwah dan 

pendidikan. Serta amal usaha Aisyiyah merupakan partisipasi Aisyiyah dalam 

memajukan bangsa Indonesia khususnya para wanita dalam meningkatkan 

kesejahteraan umat dan bangsa Indonesia. 

Dari keenam buku ini terdapat kesamaan, dimana isinya mengenai 

Aisyiyah dalam mengangkat derajat kaum wanita. Adapun kesamaan yang 

lain adalah dimana dari keenam buku ini belum ada yang meneliti tentang 

Aisyiyah di Semarang. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti tentang “Peran 

Aisyiyah dalam mengangkat derajat kaum wanita di Semarang”, yang pada 

hakekatnya bersifat melengkapi atau informasi baru yang akan menambah 

sumber kepustakaan sejarah. 

G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. 

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman 

dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1957:32). Adapun langkah-

langkah dalam metode sejarah adalah: 
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1. Heuristik (pengumpulan data) 

Pada tahap ini penulis berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai 

sumber sejarah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, baik 

berupa sumber tertulis seperti dokumen, arsip, artikel, catatan sejaman 

maupun sumber tidak tertulis yang diperoleh melalui wawancara dengan 

tokoh-tokoh pengurus Aisyiyah dan pihak masyarakat yang dianggap 

penting. Pada tahap ini peneliti akan mencari sumber tertulis dengan 

mencari informasi pada Kantor Pimpinan Daerah Aisyiyah di Semarang. 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan berbagai teknik 

pengumpulan data yaitu : 

a. Studi Pustaka 

Untuk mencari sumber primer yang digunakan sebagai acuan utama 

dalam penelitian ini, penulis mendapatkan bukti-bukti tertulis yang 

berasal dari Pusat Pimpinan Daerah Aisyiyah Semarang, yang berupa 

arsip dan dokumen.  

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan sumber buku 

kepustakaan diantaranya adalah : 

1. Pimpinan Pusat Aisyiyah. “Aisyiyah”. Yogyakarta: Pimpinan Pusat 

Aisyiyah. Tahun 1980. 

2. Pimpinan Pusat Aisyiyah, Sejarah Pertumbuhan dan 

Perkembangan Aisyiyah. Yogyakarta : Pimpinan Pusat Aisyiyah. 

3. Pimpinan Pusat Aisyiyah, Aisyiyah Pemberdayaan Perempuan 

dalam Perspektif Islam. Yogyakarta : Pimpinan Pusat Aisyiyah. 
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4. Pimpinan Pusat Aisyiyah, Wacana Gerakan Perempuan 

Kontemporer. Yogyakarta : Pimpinan Pusat Aisyiyah. Tahun 2000. 

5. “Nyai Ahmad Dahlan”, karangannya Suratmin. 

6. “Muhammadiyah Sebagai Gerakan Dakwah Islamiyah”, 

karangannya Musthafa Kamal Pasha. 

Dan masih banyak lagi buku kepustakaan yang digunakan oleh penulis 

yang diperoleh dari Perpustakaan Universitas Negeri Semarang, 

Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah, Perpustakaan IAIN Wali Songo 

Semarang, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang, 

Taman Bacaan pendidikan Sejarah dan lain-lain. 

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan adalah suatu upaya untuk menghimpun jejak sejarah 

dengan cara terjun langsung ke lapangan. Teknik ini sangat bermanfaat 

untuk bahan perbandingan antara data dari berbagai sumber tertulis 

dengan keadaan sesungguhnya.  

Penulis melakukan observasi terhadap tempat-tempat di Semarang 

yang pernah menjadi tempat kegiatan Aisyiyah di Semarang pada 

periode 1967-1997. Penulis mengabadikan gambar-gambar dari 

peninggalan yang sekarang masih ada. Misalnya berupa panti asuhan, 

serta bangunan-bangunan lain yang mempunyai arti sejarah bagi 

Aisyiyah kota Semarang. Dari bukti-bukti peninggalan tersebut 

dijadikan sumber bahan untuk merekonstruksi sejarah Aisyiyah 

Semarang dan segala aktifitasnya. 
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c. Wawancara 

Teknik wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang 

berupa tanggapan pribadi, pendapat atau opini serta keyakinan. Metode 

wawancara juga mencakup cara yang digunakan untuk suatu tujuan 

khusus dengan cara mencari keterangan atau pendapat secara lisan dari 

seorang responden dengan bercakap-cakap dan berhadapan muka 

mengenai apa yang dirasakan, dipikirkan dan diakuinya. 

(Koentjaraningrat, 1997:129). 

Dalam  teknik wawancara ini penulis mendapat sumber-sumber lisan 

darim beberapa informan. Informan-informan tersebut antara lain, ibu 

Hj. Siti Murtini Mashuri, Ibu Dra. Mariyatul Kibtiyah, Ibu Hj. Siti 

Rokhanah, Ibu Hj. Ninik Marhaini, Ibu Aminah kurniasih dan 

beberapa sumber lisan lainnya, baik para pengurus organisasi Aisyiyah 

itu sendiri maupun orang luar pengurus organisasi Aisyiyah. 

2.  Kritik Sumber 

Dari berbagai sumber data yang berhasil diperoleh, tentu saja tidak 

semuanya dapat diterima. Oleh karena itu diperlukan adanya kritik 

terhadap data-data yang telah berhasil dikumpulkan. Kritik sumber 

merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai sumber-sumber 

yang kita butuhkan dalam arti benar-benar autentik serta benar-benar 

mengandung informasi yang relevan dalam penulisan sejarah yang 

disusun. 

Kritik sumber ini dibagi menjadi dua bagian yaitu : 
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a. Kritik Ekstern 

Kritik Ekstern dapat digunakan untuk menentukan keaslian dan 

keautentikan suatu sumber sejarah. Dalam penulisan skripsi ini penulis 

akan melakukan kritik ekstern terhadap sumber yang berupa dokumen, 

arsip dan laporan hasil musyawarah. Dokumen yang digunakan antara 

lain Surat Keputusan Berdirinya Aisyiyah di Semarang, Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aisyiyah yang diterbitkan 

Pimpinan Pusat Aisyiyah dan data-data dari Panti Asuhan Putri 

Aisyiyah. 

b. Kritik Intern 

Kritik Intern bertujuan untuk mencapai nilai pembuktian yang 

sebenarnya dari sumber sejarah. Kritik intern dilakukan terutama untuk 

menentukan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang 

dapat dipercaya atau tidak. ( Notosusanto, 1972 : 21 ) 

 Kritik intern lebih tegasnya adalah bertujuan untuk menetapkan 

kesahihan dan dapat dipercaya isi dari sumber itu sendiri. Sumber-

sumber sejarah yang telah mengalami kritik ekstern lalu dikritik 

kembali dengan menggunakan kritik intern. Setelah dilakukan kritik 

intern terhadap dokumen tadi diantaranya surat Keputusan berdirinya 

Aisyiyah di Semarang, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Aisyiyah serta data-data dari Panti Asuhan Putri Aisyiyah maka dapat 

diketahui bahwa isi sumber tersebut dapat dipercaya karena penulis 

telah membandingkan dengan sumber-sumber yang lain. 
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3. Interpretasi 

Tahap ini merupakan tahap menafsirkan dan menganalisa sumber untuk 

menentukan analisa yang asli berhubungan. 

Pada tahap ini data yang diperoleh diseleksi, disusun, diberi atau dikurangi 

tekanannya, ditempatkan dalam suatu urutan untuk mendapatkan 

penjelasan hubungan. Dalam proses ini tidak semua fakta sejarah dapat 

dimasukkan, tetapi harus dipilih mana yang relevan dan mana yang kurang 

relevan untuk dijadikan sebagai fakta sejarah. 

Fakta-fakta sejarah yang telah melalui tahap kritik sumber dihubungkan 

atau saling dikaitkan pada akhirnya akan menjadi suatu rangkaian yang 

bermakna. 

4. Historiografi 

Tahap ini merupakan bagian terakhir dari metode sejarah. Apabila peneliti 

sudah membangun ide-ide tentang hubungan satu fakta dengan fakta lain 

melalui kegiatan interpretasi maka langkah akhir dari penelitian adalah 

penulisan atau penyusunan cerita sejarah. 

Bentuk dari cerita sejarah ini akan ditulis secara kronologis dengan topik 

yang jelas, dengan demikian akan mempermudah untuk dimengerti dan 

dengan tujuan pembaca dapat mudah memahaminya. 

 

H. Sistematika Skripsi 

Untuk mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh ini maka hasil 

penelitian akan ditulis dalam sistematika skripsi sbb : 
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Bab I  :  Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

permasalahan, tujuan, manfaat, ruang lingkup, tinjauan 

pustaka, metode penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab II  :  Berisi tentang sejarah organisasi Aisyiyah di Semarang tahun 

1967-1997. Aisyiyah di Semarang berdiri pada tahun 1967, 

berdirinya Aisyiyah mempunyai latar belakang yang sama 

dengan Muhammadiyah. 

Bab III  :  Membahas tentang peranan organisasi Aisyiyah di bidang 

pengangkatan derajat kaum wanita di Semarang tahun 1967-

1997. Dalam mengangkat derajat kaum wanita, Aisyiyah kota 

Semarang mendirikan Panti Asuhan Putri Aisyiyah yang 

berperan dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial. 

Bab IV : Berisi tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung   

organisasi Aisyiyah dalam mengangkat derajat kaum wanita di 

Semarang tahun 1967-1997. Faktor pendukung Aisyiyah dalam 

hal ini adalah adanya kesamaan berjuang untuk menegakkan 

masyarakat yang Baldatun Thayyibatun wa Robbun, sedangkan 

faktor penghambat Aisyiyah dalam hal ini dikarenakan adanya 

pandangan masyarakat yang mendeskripsikan wanita.  

Bab V  :  Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

SEJARAH ORGANISASI AISYIYAH DI SEMARANG TAHUN 1967-1999 

 

A.  Sejarah Berdirinya Aisyiyah 

Aisyiyah merupakan suatu organisasi wanita dalam Muhammadiyah 

yang mempunyai maksud dan tujuan sebagai maksud dan tujuan 

Muhammadiyah. (Su’ud, 1996:60). Dengan demikian berbicara Aisyiyah juga 

tidak lepas dengan berbicara Muhammadiyah. 

Berdirinya Aisyiyah mempunyai latar belakang yang sama dengan 

latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Aisyiyah berdiri dilatarbelakangi 

oleh dominan politik Hindia Belanda. Sebab pada dua dasa warsa terakhir 

abad ke 19 dan dua dasa warsa pertama abad ke 20 di kenal sebagai puncak 

abad imperialis yang merupakan masa keemasan bagi bangsa-bangsa yang 

bernapas membentuk kekaisaran. (Suminto, 1986 : 9). 

Demikian juga dengan cita-cita Belanda yang ingin membangun 

negara Belanda raya dan wilayah nusantara bagi wilayahnya. Oleh sebab itu 

kebijaksanaan politk yang berasal dari penguasa bumi, harus mengikuti 

kebijaksaan pemerintah kolonial Belanda. 

Snouck Hurgronye, seorang orientalis dari Belanda yang mendalami 

Islam,  pada tahun 1899 ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai 

penasihat urusan pribumi dan Arab.  
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Ia berinisiatif tentang garis politik yang harus  diambil pemerintah 

Belanda. Adapun isi dari inisiatif itu adalah: 

“Dalam ceramahnya di depan civitas academia NIBA (Nederlansc 

Indische Besturs Academia) delf pada tahun 1901, Snouck Hurgronye 

memberi beberapa penjelasan mengenai politik Islamnya, yaitu : 

1. Terhadap dogma dan pemerintah hukum yang murni agama hendaknya 

bersikap  netral. 

2. Masalah perkawinan dan pembagian warisan dalam Islam menurut 

penghormatan. 

3. Tiada satupun bentuk Pan Islam boleh diterima oleh kekuatan Eropa”. 

(Suminto, 1986 : 13 ). 

 
Ternyata garis politik Snouck Hurgronye itu mampu bertahan sampai 

masa akhir penjajahan Belanda di Indonesia. Politik Hindia Belanda 

sendiri ternyata tidak terlepas dari keadaan politik negara asalnya yaitu 

negeri Belanda. Disana sering terjadi persaingan antara partai agama yang 

mempertimbangkan agama dan tanggung jawab moral disatu pihak, 

melawan partai non agama yang tidak mau mengikuti masalah agama 

kedalam masalah politik pihak lain. Pada masa peralihan abad ke 20 partai 

agama mencapai kemenangan sampai selesainya perang dunia kedua. ( 

Suminto, 1989 : 20 ). 

 Sejalan dengan hal tersebut, di negeri Belnda sendiri muncul kaum 

humanis yang menganggap bahwa bangsanya telah berhutang budi  pada 
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rakyat penjajah dan sudah sepantasnya jika pemerintahnya memikirkan 

rakyat jajahan. 

Pada tahun 1809 C.H. Van Deventer menerbitkan artikel yang berjudul 

“Een Ereschusl” ( suatu hutang kehormatan ) dalam majalah Belanda De Gids. 

“Dia menyatakan  bahwa negeri Belnda berhutang pada bangsa 
Indonesia terhadap semua kekayaan yang sudah diperas dari negeri 
mereka. Hutang ini sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberi 
prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia didalam 
kebijaksanaan kolonial”. ( Ricklefs, 1991 : 228 ). 

 
Pernyataan C. Th. Van Deventer ini kemudian dikenal dengan istilah 

Politik Etis. Tahun 1901 poltik etis ini secara resmi disahkan oleh Ratu 

Wilhelmina. Tiga prinsip yang diangap sebagai dasar untuk melaksanakan 

politik etis adalah educatie, emigratie dan irigatie ( yakni pendidikan, 

perpindahan penduduk dan pengairan ), yang kemudian disebut dengan “ Tria 

Van Deventer”. Gubernur jenderal Hindia Belanda yang pertama kali 

melaksanakan politik etis adalah Alexander W.F. Inderburg, karena pada 

tahun 1900-1916 dia yang menjabat gubernur jenderal. 

Sejalan dengan itu, mulai awal abad ke 20 itulah pemerintah kolonial 

Belanda secara resmi mengijinkan aksi misi zending didaerah jajahan Hindia 

Belanda. Terbukti dengan adanya peraturan yang menyatakan bahwa setiap 

petugas zending/misi-misi yang hendak memasuki wilayah Indonesia harus 

memiliki izin khusus dari gubernur jenderal. Hal ini membuktikan bahwa 

setiap wilayah di Indonesia terbuka untuk kegiatan misi dan zending. 

Namun demikian ada dua orang ahli tentang daerah jajahan yaitu K.F. 

Holle (Menteri daerah jajahan) dan Snouck Hurgronye (penasehat Untuk 

daerah jajahan) yang mempunyai anggapan bahwa misi zending itu hendaknya 
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jangan dilaksanakan terhadap daerah-daerah yang mayoritas Islam. (Suminto, 

1986:4). 

Hal ini untuk menghindari adanya reaksi yang datang dari penduduk 

pribumi yang mayoritas beragama Islam, yang mulai bangkit kesadaran 

beragamanya.  

Ternyata kekhawatiran kedua tokoh tersebut benar. Untuk itu mereka 

benar berusaha mempertahankan sikap netral itu. Akan tetapi kebijaksanaan 

pemerintah kolonial bergerak antara dua sisi yaitu antara netral dan alasan 

ketertiban keamanan. Terbukti dengan dikeluarkannya beberapa “ordonansi” 

terutama bidang pendidikan. Salah satunya adalah ordonansi guru tahun 1905, 

tentang kewajiban minta izin bagi guru-guru Islam. Peraturan ini berlaku 

seluruh Jawa dan Madura, kecuali Yogyakarta dan Solo.  

Selain itu Snouck Hurgronye juga mengajukan adanya politik asosiasi. 

Dikatakannya bahwa asosiasi antara orang Indonesia dengan orang Belanda 

akan memperkukuh pondasi kerajaan Belanda. Dengan memberi kesempatan 

kepada rakyat bumi putra untuk mengenyam pendidikan barat. Misalnya 

merintis pendidikan untuk anak bangsawan bumi putra. Pada tahun 1980 

Pangeran Djayadiningrat sebagai orang pertama bumi putra yang bersekolah 

di sekolah Belanda (ELS dan HBS), setelah namanya diubah menjadi Williem 

Van Baster. Selanjutnya semakin banyaklah bangsawan bumi putra untuk 

mengenyam pendidikan barat dan mempunyai semangat besar untuk 

mengadakan modernisasi. Rupanya semangat modernisasi itu juga menyentuh 

pemikiran kelompok santri. Kelompok santri inilah yang sebagian akan 
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muncul sebagai gerakan Muhammadiyah pada tahun 1912, yang dipelopori 

oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta yang kemudian pada tahun 1914 

Muhammadiyah membentuk perkumpulan khusus bagi wanita yang diberi 

nama “Sopo Tresno”. Perkumpulan ini pada tahun 1922 diubah menjadi 

Aisyiyah yang kita kenal sekarang ini. Gerakan ini berusaha untuk 

memodernisasikan cara hidup dan cara berpikir tanpa meninggalkan dasar 

ajaran Islam. (Suminto, 1986:45). 

Sikap pemerintah Hindia Belanda Terhadap berdirinya Aisyiyah lebih 

moderat dibandingkan organisasi Islam lain seperti SI (Sarekat Islam). Hal ini 

disebabkan karena Aisyiyah lebih menitik beratkan pada masalah sosial, 

keagamaan dan pendidikan. Lain halnya dengan yang SI yang lebih bersifat 

poltik dan dianggap berbahaya bagi pemerintah kolonial. Sedangkan terhadap 

Aisyiyah, Belanda memberi ijin untuk memperluas wilayah kerjanya yang 

semula hanya terbatas pada residensiYogyakarta menjadi seluruh wilayah 

pulau Jawa. 

 

B. Keberadaan Aisyiyah 

Sejak berdirinya Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan sangat 

memperhatikan pembinaan terhadap kaum wanita dibawah bimbingan KH. 

Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah (istri KH. Ahmad Dahlan), dengan nama 

“sopo tresno”. Secara aklamasi perkumpulan sopo tresno itu diberi nama 

“Aisyiyah”,  kemudian diresmikan bersamaan peringatan Isra Mi’raj Nabi 
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Muhammad  saw, pada tangal 27 Rajab 1335 H bertepatan dengan tanggal 19 

Mei 1917 M. (Zakiyudin dkk, 2001:89). 

KH. Ahmad Dahlan mempunyai perhatian yang penuh dan khusus 

pada kaum perempuan, karena pendirian beliau bahwa gerakan 

Muhammadiyah itu nantinya sangat membutuhkan bantuannya. Pertama-tama 

yang dikerjakan oleh beliau dalam membimbing dan menggerakkan kaum 

perempuan adalah membangkitkan kesadaran bahwa dalam ajaran agama 

Islam kaum perempuan juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab 

seperti yang dibebankan kepada kaum laki-laki. Yang membedakan keduanya 

hanya  bentuk peran dan tugasnya saja. 

Pada mulanya usaha beliau meningkatkan derajat kaum perempuan 

mendapat banyak tantangan dan halangan, bahkan sempat menimbulkan 

cacian dan fitnah. Pada waktu itu masyarakat masih kuat berpendirian 

perempuan itu hanyalah “ suargo nunut neroko katut” dan tugasnya hanya 

“manak, momong dan masak”. Pada saat itu perempuan keluar rumah 

merupakan sesuatu yang tercela dan tabu. 

Banyak suami atau orang tua yang tidak memperbolehkan istri atau 

anak gadisnya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh KH. Ahmad 

Dahlan. Tetapi karena kerja yang sunguh yang dilandasi oleh keihklasan, 

ketekunan dan kesabaran yang luar biasa. Sedikit demi sedikt terbukalah mata 

dan pikiran masyarakat akan kebenaran pendirian KH. Ahmad Dahlan dan 

mulailah mereka memperbolehkan istri dan anak-anak gadisnya mengikuti 
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kursus dan pengajian yang diadakan oleh KH. Ahmad Dahlan, bahkan 

mendorongnya. (Pasha, 2000:45). 

Gerakan Aisyiyah ini bermula dari kumpulan anak-anak atau gadis-

gadis berusia 15 tahun, yang diberinya pengajian secara rutin dan diajak untuk 

memikirkan persoalan kemasyarakatan khususnya masalah peningkatan harkat 

kaum wanita. Setelah anak-anak wanita, kelompok kedua adalah mereka yang 

telah berumah tangga, yang selanjutnya memperluas gerakan Aisyiyah.      

KH. Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kaum wanita pun tidak boleh 

diabaikan tetapi harus mendapat perhatian khusus. Wanita juga dapat 

berprestasi apabila pandai-pandai memanfaatkan potensi yang ada pada 

dirinya sebaik-baiknya. Atas dasar pandangan yang demikian kemudian 

muncul suatu pemikiran membangun dunia /umat dengan cara bersama-sama 

antara laki-laki dan wanita 

Lembaga ini sejak kehadirannya merupakan bagian horizontal dari 

Muhammadiyah yang membidangi kegiatan untuk kalangan putri/kaum 

wanita. Dalam muktamar ke -37 di Yogyakarta tahun 1968 status Aisyiyah 

didewasakan menjadi pimpinan pusat Aisyiyah dan memiliki kewenangan 

mengatur dan membina eselon di bawahnya. Pada tahun 1922 dalam rapat 

tahunan Muhammadiyah yang diselenggarakan di Yogyakarta dilancarkan 

seruan agar semua cabang Muhammadiyah mengadakan bagian Aisyiyah. 

Seruan itu disambut oleh cabang-cabang dengan gembira, kemudian diseluruh 

Indonesia yang sudah ada cabang Muhammadiyah berdirilah cabang-cabang 

Aisyiyah disisinya. Ternyata dengan adanya Aisyiyah itu Muhammadiyah 
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bertambah pesat dan subur termasuk bantuan keuangan yang terbanyak adalah 

ibu-ibu. (Pimpinan Pusat  Aisyiyah:25). 

Setelah terbentuknya perkumpulan dan pergerakan Aisyiyah mulai 

melaksanakan kerja-kerja sosial untuk kemajuan dan peningkatan harkat 

perempuan Indonesia. 

 

C. Aisyiyah di Semarang 

Aisyiyah sebagai organisasi otonom dalam Muhammadiyah ditetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.1/66. 

Organisasi otonom adalah bagian dari kesatuan organisasi Muhammadiyah 

untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Aisyiyah sebagai organisasi otonom 

yang didirikan oleh PP Muhammadiyah, dilimpahi wewenang dan tanggung 

jawab sebagian tugas Muhammadiyah mengenai bidang wanita untuk satu 

golongan atau anggota masyarakat tetapi tidak terpisah dari kesatuan 

organisasi Muhammadiyah tercermin pada kesatuan asas, maksud, dan tujuan 

perjuangannya. 

Pada tahun 1966, bersamaan dengan ditetapkannya Aisyiyah sebagai 

organisasi otonom pimpinan Aisyiyah ditingkatkan. Pimpinan Aisyiyah 

Daerah, kawasan atau lingkungannya tidak hanya se- karesidenan tetapi se-

propinsi dan disebut pimpinan Aisyiyah Wilayah, sedangkan setiap 

kabupaten/kotamadya dibentuk pimpinan Aisyiyah Daerah dan di Kecamatan 

dibentuk Pimpinan Aisyiyah Cabang. (Wawancara dengan Ibu Hj.Masyhuri 

tanggal 11 Oktober). 
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Pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1966 mencabut SK 

sebelumnya yaitu pada tahun 1961 tentang Aisyiyah sebagai majelis, yang 

lazim disebut Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Aisyiyah dan 

selanjutnya kedudukan Aisyiyah menjadi organisasi otonom Muhammadiyah 

(Pimpinan Pusat Aisyiyah:36). 

Untuk ketertiban, kelancaran dan keutuhan organisasi perlu ada surat 

keputusan Pengesahan Pimpinan Pusat Aisyiyah mengesahkan berdirinya 

Aisyiyah Daerah Kota Semarang sebagai organisasi otonom melalui suratnya 

tanggal 24 Maret 1989 dengan No. 540/PPA/A/ VIII/1989, terhitung mulai 1 

September 1967.  Dalam surat tersebut bahwa mulai tanggal 1 September 

1967 dinyatakan berdiri (Surat Keputusan Aisyiyah).  

1. Latar belakang berdirinya  Aisyiyah di Semarang 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya organisasi   Aisyiyah di 

Semarang secara umum. 

Berdirinya organisasi Aisyiyah di Semarang secara umum 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 

1) Nikmat beragama menciptakan masyarakat sejahtera 

2) Cara mencapai masyarakat sejahtera di atur dalam peraturan yang 

bernama agama Islam bertujuan menciptakan kebahagiaan di dunia 

dan di akhirat. 

3) Tiap-tiap manusia khususnya muslim, wajib menciptakan 

masyarakat sejahtera. 
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4) Untuk mendapatkan hasil guna yang sempurna, upaya menciptakan 

masyarakat sejahtera dilakukan dalam sistem kerja yang disebut 

organisasi, organisasi itu bernama Aisyiyah. 

5) Gerak Asyiyah didasarkan pada kesadaran beragama kesadaran 

berorganisasi. ( Mukadimah Anggaran Dasar Aisyiyah ). 

 

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang adil, makmur, 

aman dan sejahtera dalam kerelaan Allah. Masyarakat sejahtera 

mengantarkan warganya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Adalah wajib bagi setiap manusia bertuhan Allah, mengikuti segala 

perintahnya, mempertanggungjawabkan segala perkataan dan 

perbuatannya kepada Allah, Alqur’an serta sunnah Nabi Muhammad 

serta perasaan nikmat beragama karena yakin bahwa peraturan 

beragama Islam membawa pada kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat akan menggairahkan semangat untuk melaksanakan 

kewajibannya. 

Setiap manusia, dengan berusaha segiat-giatnya wajib 

menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera lahir bathin. 

Semua perbuatannya ditunjukkan untuk beribadah kepada Allah. 

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, usaha yang giat perlu 

dilaksanakan secara bersama-sama, maka lahirlah suatu bentuk 

kerjasama yang tertuang dalam satu gerakan yang di sebut Aisyiyah. 
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Aisyiyah dengan motif geraknya membawa kesadaran 

beragama dan berorganisasi serta mengajak warganya menciptakan 

“Baldatun Thayyibatun Wa rabbun Ghofur”, suatu kehidupan bahagia 

dan sejahtera, penuh limpahan rahmat dan nikmat Allah SWT di dunia 

dan di akhirat. 

Tujuan dari organisasi Aisyiyah adalah menegakkan dan 

menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat 

utama adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. (Mukadimah 

Anggaran Dasar Aisyiyah). 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya organisasi Aisyiyah di 

Semarang secara khusus. 

Berdirinya organisasi Aisyiyah di Semarang secara khusus 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 

1) Perlunya organisasi sebagai alat dakwah yang menyatukan umat 

2) Kondisi kehidupan keagamaan di Semarang yang mayoritas 

beragama Islam, menuntut masyarakatnya untuk menciptakan 

kehidupan yang Baldatun Thoyyibatun wa robbun Ghofur. 

3) Gerak dan syiar Amar Ma’ ruf Nahi Mungkar dalam persyarikatan 

Muhammadiyah harus diikuti oleh peran serta wanita yang 

tergabung dalam organisasi Aisyiyah. 

4) Kehidupan beragama masih sangat tradisional 

5) Agama belum terlibat dan belum serta ikut mewarnai kehidupan 

sosial ekonomi. 
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6) Agama belum menjadi alat berjuang atau alat dakwah.  

(Wawancara dengan Ibu Hj. Masyhuri tanggal 11 Oktober 2004 ). 

2. Amal Usaha Aisyiyah 

Bagi kaum perempuan Indonesia umumnya dan Islam Indonesia 

khususnya berdiri dan berkembangnya Aisyiyah ibarat membawa cahaya 

baru yang terang benderang, sebab dengan beridiri dan berkembangnya 

Aisyiyah kaum perempuan di Indonesia mendapatkan manfaat yang sangat 

besar, terutama dalam memperkenalkan dengan dunia luar dengan 

melakukan amalan nyata. 

Untuk mencapai tujuan Aisyiyah maka organisasi Aisyiyah 

melaksanakan berbagai usaha. Usaha-usaha itu telah tertuang dalam 

Anggaran Dasar Aisyiyah BAB IV Pasal 4 sebagai berikut : 

a. Meningkatkan harkat dan martabat kaun wanita menurut agama Islam. 

b. Membimbing kaum wanita ke arah kesadaran beragama dan 

berorganisasi. 

c. Membimbing angkatan muda supaya menjadi orang Islam yang 

berguna bagi agama, bangsa dan negara. 

d. Memperteguh iman, menggembirakan dan memperkuat ibadah serta 

mempertinggi akhlak. 

e. Memajukan dan meningkatkan pendidikan, pengajian dan kebudayaan 

serta memperluas ilmu pengetahuan menurut ajaran Islam. 

f. Menggerakkan dan menghidupsuburkan amal tolong menolong dalam 

kebajikan dan ketaqwaan. 
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g. Membimbing ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan yang 

sesuai dengan ajaran agama Islam. 

h. Mendirikan, memakmurkan dan memelihara tempat-tempat ibadah dan 

wakaf. 

i. Menanamkan kesadaran beramal agar ajaran Islam berlaku dalam 

masyarakat. 

j. Mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam untuk 

mendapatkan kemurniannya. 

k. Memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa dan peran serta dalam 

pembangunan nasional 

l. Melakukan usaha-usaha lain yang sesuai dengan tujuan 

organisasi.(Pimpinan Pusat Aisyiyah:5). 

Guna kelancaran serta tertibnya organisasi, maka usaha-usaha 

tersebut dilaksanakan/dikelola oleh Badan Pembantu Pimpinan yang 

disebut bagian yang melaksanakan  dan mengelola dibidang-bidang 

tertentu, diantaranya adalah:  

a. Bidang Tabligh 

Adapun dalam bidang Tabligh, hal-hal yang dilakukan antara lain: 

1) Berdakwah melalui media cetak dan elektronik 

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Mubalighot dengan pelatihan 

dan penataran 

3) Menentukan kriteria dakwah, ketentuan pelakunya dan sasaran 

dakwah 
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4) Mengadakan Mubalighot hijrah 

5) Mengefektifkan pembinaan mualaf dan Dhuafa 

6) Memonitor usaha penyantunan muallaf dan dhuafa. 

b. Bidang Penyuluhan Keluarga Sejahtera (PKS) 

Sementara itu dalam bidang Penyuluhan Keluarga Sejahtera (PKS) hal 

yang dilakukan antara lain: 

1) Meneruskan usaha memperluas pemasyarakatan keluarga sakinah 

2) Mengadakan pelatihan instruktur Mubalighot keluarga sakinah 

3) Menyusun strategi pemasyarakatan keluarga sakinah 

4) Menemukan tantangan-tantangan dalam pengaplikasiannya 

5) Mengintensifkan media penyampaian keluarga sakinah 

6) Mengadakan evaluasi terhadap pemasyarakatan keluarga sakinah 

7) Meningkatkan keluarga terpadu antara pihak-pihak terkait dalam 

organisasi Aisyiyah, dalam pemasyarakatan Muhammadiyah dan 

pihak-pihak non kemasyarakatan. 

8) Membuat tuntunan dan pelaksanaan sosialisasi keluarga sakinah. 

c. Bidang pendidikan 

Dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh Aisyiyah adalah: 

1) Membuka berbagai jenis pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang 

berhubungan dengan wanita dan perjuangan organisasi, seperti 

kursus-kursus keterampilan manajemen, kesehatan mental, 

pemeliharaan, perawatan serta kursus asuhan keluarga. 
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2) Meningkatkan upaya pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan 

Aisyiyah sehingga merata dan mempunyai daya tarik yang besar 

pada masyarakat. 

3) Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah-sekolah dengan 

menyelenggarakan penataran dan penyuluhan pada para pengajar 

di sekolah. 

4) Menyempurnakan GBPP sekolah-sekolah Aisyiyah. 

5) Meningkatkan pembinaan kehidupan yang Islami terhadap wali 

murid ke arah hidup yang dicita-citakan Aisyiyah. 

6) Mengusahakan adanya pendidikan guru TK. 

7) Bekerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan luar 

sekolah.  

d. Bidang Ekonomi 

Di dalam bidang ekonomi meliputi: 

1) Meningkatkan kemampuan wanita untuk menunjang ekonomi 

keluarga menuju keluarga sakinah. 

2) Melanjutkan program penyebarluasan tentang potensi badan usaha 

ekonomi keluarga Aisyiyah ( dalam bentuk koperasi simpan 

pinjam ) bagi pengembangan ekonomi masyarakat. 

3) Menumbuhkan dan meningkatkan usaha wiraswasta bagi anggota 

Aisyiyah khususnya, dan warga masyarakat pada umumnya dengan 

metode teknologi tepat guna. 
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4) Melakukan terobosan-terobosan untuk mencapai tujuan ekonomi 

keluarga dan ekonomi  masyarakat. 

5) Menyelenggarakan pusat-pusat kegiatan keterampilan dengan 

melibatkan warga organisasi dan warga masyarakat setempat. 

6) Melakukan kerja sama dengan berbagai badan usaha dan lembaga 

keuangan atas dasar saling menguntungkan. 

7) Melanjutkan usaha penyusunan konsep-konsep tentang kehidupan 

ekonomi dan sistem ekonomi yang bersifat alami.  

e. Bidang Kaderisasi 

Dalam bidang kaderisasi meliputi : 

1) Menyelenggarakan penataran anggota pimpinan pada awal periode 

untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah serta 

membentuk tim dalam kepengurusan. 

2) Menyelenggarakan latihan kepemimpinan untuk menyiapkan calon 

pimpinan organisasi. 

3) Menyelenggarakan latihan kerja bagi pengelola amal usaha 

Aisyiyah. 

4) Menyelenggarakan latihan instruktur bagi penyelenggaraan 

program kaderisasi Aisyiyah. 

5) Menyelenggarakan pengajian khusus untuk kajian-kajian masalah 

yang ditinjau dari perspektif Islam.  

Sebelum tahun 1970, organisasi Aisyiyah dalam bidang geraknya 

sudah memberikan peran yang berarti bagi masyarakat kota Semarang, 
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walaupun terkadang mengalami kesulitan karena masyarakat kota 

Semarang masih menganggap wanita itu tidak boleh melakukan kegiatan 

di luar rumah, rendahnya pendidikan pada waktu itu, sehingga Aisyiyah 

sulit mencari kader yang dapat aktif, dinamis, dan dapat menggerakkan 

organisasi kearah yang lebih baik. Peran-peran Aisyiyah pada waktu itu 

meliputi bidang dakwah, penyuluhan keluarga sejahtera, pendidikan 

ekonomi dan kaderisasi. Organisasi Aisyiyah dalam melakukan 

penyuluhan-penyuluhan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan 

harkat dan martabat wanita diterima dengan baik oleh anggota masyarakat. 

(Hasil wawancara dengan Ibu Rodiyah pada tanggal 13 Oktober 2004). 
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BAB III 

PERANAN ORGANISASI AISYIYAH DALAM MENGANGKAT 

DERAJAT KAUM WANITA DI SEMARANG 

 

A. Kedudukan Kaum Wanita 

Nasib kaum wanita di Indonesia yang belum menghirup kemerdekaan 

sejati dari belenggu-belenggu ekonomi, adat dan seumumnya budaya warisan 

yang sudah tidak relevan tetapi  alot bersikeras berjalan terus, bahkan tafsiran-

tafsiran tertentu dari agama, nasib kaum hawa yang belum cukup menikmati 

iklim kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, membenarkan 

usaha perjuangan emansipasi wanita. 

Sejarah perjalanan kaum wanita untuk menggampai pengakuan agar 

keberadaannya di masyarakat dapat diterima secara proposional penuh dengan 

lika-liku. Faktor utama yang menjadi penghambat ke arah tersebut selain 

mitos sosial yang telah berlangsung berabad-abad, juga pemahaman teologis 

yang diyakini kebenarannya oleh sebagian masyarakat. Dalam mitos sosial 

misalnya, kecenderungan masyarakat menempatkan kaum pria di dunia politik 

dan kaum wanita di dunia domestik terjadi hampir di setiap peradaban 

manusia. Mitos semacam ini telah melahirkan ketimpangan kekuasaan yang 

berkepanjangan antara kedua jenis kelamin. Wanita dianggap lebih 

bertanggung jawab terhadap keluarga dan segala aktivitas yang ada 

keterkaitannya dengan rumah tangga (kegiatan domestik), sementara kaum 

pria dianggap paling bertanggung jawab dalam bidang kegiatan publik (dunia 
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kerja) seperti bidang ekonomi, politik atau instuisi-instuisi lain penunjang 

masyarakat modern. (Sugiarti dkk, 2003:3) 

Perbedaan jenis kelamin antara wanita dan pria ini melahirkan 

perbedaaan gender dan perbedaan gender telah melahirkan berbagai  

ketidakadilan. Faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan atau 

ketidakadilan gender adalah akibat adanya gender yang dikonstruksikan secara 

sosial dan budaya. Beberapa anggapan yang memojokkan kaum wanita dalam 

konteks sosial ini menyebabkan sejumlah persoalan. Sejak dulu banyak mitos-

mitos yang menjadi penyebab ketidakadilan gender, misalnya kaum pria selalu 

dianggap bertindak berdasarkan rasional, sedangkan kaum wanita selalu 

mendahulukan perasaan. Seolah-olah kaum pria  itu mempunyai kedudukan 

yang tinggi dibandingkan kaum wanita yang selalu dianggap kaum yang 

lemah. Dari mitos-mitos yang muncul itu sangat menguntungkan kaum pria 

dan mendeskritkan kaum wanita. (Trisakti dkk, 2002:19). 

Masalah kaum wanita hingga sekarang masih belum tuntas 

dibicarakan. Masih terjadi perdebatan sengit dalam usaha mendukung kaum 

wanita. Pantaskah kaum wanita diduduk-dudukan sederajat dengan kaum laki-

laki. Konsep filsafat Jawa yang mengatakan bahwa wanita itu “suargo nunut 

neroko katut”, dan tugas wanita itu “manak, momong dan masak”, masih 

sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Kaum wanita dalam 

kehidupan nyata hanya mempunyai kewajiban dan tidak punya hak. Walaupun 

sudah ada konsep emansipasi wanita yang didengungkan oleh R.A. Kartini 

dan diperingati setiap tahun, tetapi pengaruh emansipasi belum menggeser 
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pengaruh falsafah Jawa yang sudah lama menjadi ugeman. Pendek kata 

kedudukan kaum wanita sangat rendah bila dibandingkan dengan kaum laki-

laki. (Pasha, 2000:148). 

Tuntutan peran yang seimbang antara laki-laki dan wanita, dewasa ini 

dipicu akibat dominasi budaya patriarkhi, sehingga peran wanita lebih banyak 

mengurusi persoalan domestik sedangkan persoalan publik (sosial, ekonomi, 

politik, dan sebagainya) itu menjadi otoritas laki-laki. 

Maka untuk membentuk kader-kader yang terbiasa berhadapan dengan 

permasalahan umum di masyarakat dan supaya tidak hanya mengurusi 

keluarga semata memang perlu diberi pengarahan dan pengertian sendiri. 

Sebab selama ini kaum wanita selalu mengalami kegamangan dan keraguan 

seandainya akan memerankan diri di wilayah-wilayah masyarakat. Terkadang 

mereka tidak berani menyampaikan di muka umum, padahal potensi/ 

kemampuan yang mereka miliki bisa jadi lebih atau paling tidak setara dengan 

kemampuan kaum laki-laki. 

Memang sebenarnya harus diakui, selama ini wanita dihadapkan 

kepada peran ganda. Di satu sisi wanita memiliki kewajiban intern yaitu 

mengurus keluarga, sementara pada sisi lain sebenarnya wanita juga harus 

memiliki peran yang sama dengan laki-laki yaitu berdakwah di masyarakat.  

Tetapi dengan berkembangnya wawasan kemitrasejajaran berdasarkan 

pendekatan gender dalam berbagai aspek kehidupan, maka peran wanita 

mengalami perkembangan yang cukup cepat. Namun perlu dicermati bahwa 

perkembangan wanita tidaklah mengubah peranannya dalam lingkup rumah 
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tangga (peran reproduktif), maka dari itu perkembangan peranan wanita ini 

sifatnya menambah dan umumnya wanita mengerjakan peranan sekaligus 

untuk memenuhi tuntutan pembangunan. (Handayani,dkk, 2002:19). 

Secara de jure pengakuan akan pentingnya wanita dalam pembangunan 

telah tersurat dalam GBHN 1993, 2000, sbb :  

 
“Wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai seorang 

insani pembangunan, mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan 
yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang 
kehidupan. Pembinaan wanita sebagai mitra sejajar pria ditujukan 
untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan, 
termasuk upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia 
serta pengembangan anak, remaja dan pemuda dalam rangka 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Kedudukan wanita 
dalam keluarga dan masyarakat perlu dipelihara dan terus ditingkatkan 
sehingga dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi 
pembangunan bangsa dengan memperhatikan kodratb serta harkat dan 
martabatnya”. 

 
Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa wanita dapat berbuat apa 

saja seperti apa yang dilakukan oleh pria tapi dengan penjelasan bahwa 

kesempatan itu harus disesuaikan dengan kodrat, harkat dan martabat wanita 

itu sendiri. Dimana wanita mempunyai tugas utama sebagai ibu rumah tangga 

yang merupakan tugas kodrat sebagai wanita, juga mempunyai tugas dan 

kesempatan yang luas untuk bisa menyumbangkan tenaga dan pikirannya 

untuk masyarakat sekitar. 

Inti ajaran Islam yang menjadi esensi dari kesetaraan antara pria dan 

wanita adalah Islam memanusiakan wanita artinya wanita tidak sekadar dilihat 

sebagai objek, sekadar melayani kepentingan suami atau keluarganya, kaum 

wanita  juga manusia independen dalam artian yang paling dasar. Islam 
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memuliakan wanita dengan melihatnya sebagai mahkluk yang utuh, dengan 

martabat yang agung, dengan dimensi yang tak terhingga. Kaum wanita tak 

sekedar dinilai dari segi-segi keindahan tubuhnya, kemolekan parasnya, 

kesumpelan pergaulan, dll. Lebih dari itu, wanita dalam Islam dilihat sebagai 

manusia pada umumnya (kaum pria). Mereka mempunyai tugas kemanusiaan, 

tanggung jawab pribadi dan sosial. Mereka punya akal untuk berfikir, nurani 

untuk mengambil keputusan, tangan untuk bekerja dan berkarya. Semua 

potensi yang diberikan Tuhan kepada kaum pria juga diberikan kepada kaum 

wanita. Tinggal kini bagaimana memaksimalkan aktualisasi diri (berupa bakat 

dan minat) yang diberikan sebagai rahmat Tuhan bagi wanita dengan 

memperluas kesempatan pendidikan dan horison komunikasi, sehingga wanita 

kian sadar bahwa ruang gerak dan badan, paling tidak fikiran semangatnya, 

tak hanya sebatas dinding-dinding ruang dalam rumahnya tapi dalam 

merangkum bumi dari ujung ke ujung. (Sugiarti,dkk, 2003:14). 

Dalam keadaan seperti itulah K.H. Ahmad Dahlan melakukan 

gebrakan dengan tindakan langsung, yaitu memberi peran yang layak kepada 

kaum wanita, sehingga tampak jati dirinya. Berdasarkan hasil pencermatan 

beliau dari Al Qur’an dan al-sunnah, K.H. Ahmad Dahlan mempunyai 

pendirian bahwa kaum wanita mempunyai kedudukan yang terhormat, 

seimbang dengan peran kaum laki-laki hanya dalam bentuk yang berbeda. 

Untuk mengangkat kedudukan kaum wanita ini, K.H. Ahmad Dahlan 

mendirikan perkumpulan untuk kaum wanita dalam bentuk wadah organisasi 

wanita yang diberi nama “ Aisyiyah”. 
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B. Peranan Aisyiyah dalam Mengangkat Derajat Kaum Wanita di Semarang 

Gerakan emansipasi wanita yang muncul di negara-negara Barat 

disuarakan juga di negara-negara ketiga termasuk negara-negara yang 

mayoritas Islam. Di Indonesia pergerakan wanita diilhami oleh organisasi-

organisasi wanita salah satunya organisasi Aisyiyah, yang berkiprah untuk 

memperjuangkan hak-hak wanita menurut ajaran Islam. Organisasi Aisyiyah 

ini merupakan organisasi agama sekaligus organisasi sosial, karena selain 

berkecimpung dibidang agama juga berkecimpung dibidang sosial. 

 Aisyiyah sebagai organisasi wanita muslim, gerak dan kegiatannya 

merupakan jawaban atas tantangan yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat baik masalah ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Berbagai 

situasi dan kondisi masyarakat yang telah melahirkan tuntuan kiprah Aisyiyah 

tersebut, selain telah menggerakkan dan menimbulkan motivasi juga telah 

mewujudkan berbagai amal usaha yang bermanfaat bagi masyarakat dimana 

Aisyiyah itu berada, seperti halnya Aisyiyah kota Semarang, kiprahnya 

disamping bergerak di bidang ekonomi, kesehatan dan keagamaan juga 

bergerak di bidang sosial, termasuk didalamnya bertujuan untuk mengangkat 

derajat kaum wanita. 

Aisyiyah hadir ditengah-tengah masyarakat dan bangsa, untuk ikut 

mengantarkan terciptanya masyarakat yang utama, yang diridhai Allah SWT.  

Aisyiyah sebagai komponen bangsa, menyelenggarakan amal usaha yang 

mencakup segenap aspek kehidupan, terutama yang menampilkan potensi 

wanita dalam peran sertanya untuk mengangkat derajat wanita melalui 
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kegiatan di berbagai bidang, antara lain : Panti Asuhan Putri Aisyiyah, 

kesehatan dan pendidikan. 

Pada tahun 1967-1997 Aisyiyah kota Semarang dalam amal usahanya 

untuk mengangkat derajat  kaum wanita mendirikan  Panti Asuhan Putri 

Aisyiyah,  di panti asuhan inilah akan ditempuh berbagai usaha untuk 

mengangkat derajat wanita. 

Panti Asuhan  Putri Aisyiyah berdiri pada tanggal 11 Oktober 1978. 

Pada awal berdiri hingga sekarang panti asuh ini bertempat di Jl. Srikandi 

Blok X No.61 Indrapasta Semarang, panti asuh ini didirikan atas gagasan  atau 

ide bersama dari ibu-ibu Aisyiyah kota Semarang, yang diberi nama Panti 

Asuhan Putri Aisyiyah yang artinya itu rumah yang dikhususkan untuk 

menampung anak-anak putri. Panti asuhan ini semula dijadikan tempat 

kegiatan Aisyiyah kota Semarang.  

Faktor yang melatarbelakangi berdirinya panti asuhan ini tidak hanya 

usaha Aisyiyah kota Semarang untuk mengangkat derajat kaum wanita tetapi 

disebabkan juga karena pada tahun 1980-an di kota Semarang sering terkena 

banjir sehingga banyak anak yang kehilangan keluarganya, maka anak-anak 

tersebut ditampung di panti asuhan ini,  khusus anak-anak putri sedangkan 

untuk anak-anak putra  ditampung di panti asuhan Muhammadiyah Semarang.  

Pada awal berdirinya panti asuhan ini hanya memiliki 9 (sembilan) 

anak asuh yang usianya sekitar 8 tahun, anak asuh ini rata-rata berasal dari 

Semarang tetapi juga ada yang berasal dari luar Semarang seperti Demak, 

Boyolali, Salatiga, dan sebagainya., mereka berasal dari keluarga yang kurang 
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mampu, namun dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 2001 anak asuh 

didalam panti mencapai 103 anak asuh. Bertambahnya anak asuh di dalam 

panti dilaksanakan secara bertahap tidak sekaligus pihak panti menampung 

anak asuh dalam jumlah banyak. Dana  yang digunakan untuk membiayai 

anak asuh ini tidak hanya dari pihak panti asuh atau dari Pimpinan Daerah 

Aisyiyah kota Semarang tetapi juga mendapat bantuan dari Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah kota Semarang, Ikatan Dokter RS. Roemani dan juga dari 

Yayasan Dharmais. (Wawancara dengan Ibu Yuli  pada tanggal 23 November 

2004). 

Tabel 1 

Jumlah Anak Asuh Panti Asuhan 

Putri Aisyiyah dari tahun 1978-2001 

Tahun Pengurus Jumlah Anak Asuh Persentase 

1978-1983 

1984-1989 

1990-1995 

1996-2001 

Ibu Siti 

Ibu Endah 

Ibu Umar 

Ibu Fatma 

24 

24 

25 

30 

23,30% 

23,30% 

24,27% 

29,13% 

Sumber : Dokumen Panti Asuhan Putri Aisyiyah 

Aisyiyah kota Semarang mendirikan panti asuhan ini selain bertujuan 

untuk menampung anak –anak yang kurang mampu juga untuk mengangkat 

derajat kaum wanita di Semarang. Untuk itu didalam panti ini ditempuh 

berbagai usaha untuk mengangkat derajat kaum wanita. Usaha-usaha tersebut 

diantaranya adalah : 

1. Anak Asuh di dalam Panti 
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Aisyiyah kota Semarang dengan melalui amal usahanya yang 

berupa Panti Asuhan berusaha menyekolahkan anak asuh yang berada di 

dalam panti sampai dengan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA, 

terutama Sekolah  Kejuruan. 

Untuk bidang pendidikan ini, panti asuhan menyelenggarakan 

pendidikan formal dan pendidikan nonformal. 

Pendidikan formal yang diselenggarakan panti asuh dimulai dari 

tingkat SD karena melihat usia anak asuh paling kecil itu berusia 8 tahun. 

Untuk anak asuh tingkat SD biasanya disekolahkan di SD yang terdekat 

dengan panti. Untuk anak asuh yang usianya 12 tahun biasanya 

dimasukkan ke SMP Muhammadiyah karena masih memiliki ikatan 

dengan panti asuhan Putri Aisyiyah sehingga lebih mudah untuk masuk ke 

sekolah tersebut. Sedangkan  anak asuh yang usianya 15 tahun mereka 

melanjutkan ke tingkat SLTA, biasanya masuk ke sekolah kejuruan. 

Dimana di sekolah kejuruan ini selain mendapatkan pengetahuan umum 

juga mendapat keahlian atau keterampilan yang diadakan pihak sekolah, 

dengan harapan setelah tamat dari sekolah bisa langsung bekerja sesuai 

dengan keterampilan yang dimiliki. Untuk pendidikan formal ini pihak 

panti asuhan hanya mampu menyekolahkan anak sampai tingkat SLTA. 

Setelah lulus SLTA pihak panti menyerahkan kembali anak asuh kepada  

orang tuanya atau biasanya mereka dicarikan kerja oleh pihak panti, tetapi 

apabila ada anak asuh yang memiliki kemampuan atau potensi yang lebih 

untuk meneruskan ke perguruan tinggi biasanya pihak panti mencarikan 
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orang tua asuh yang bersedia membiayai anak tersebut. Sampai sekarang 

ini telah banyak anak asuh yang meneruskan ke perguruan tinggi di 

Semarang. Contohnya adalah Santi Herawati, menurut ibu Yuli dia dulu 

pernah menjadi anak panti asuhan Putri Aisyiyah, karena anaknya 

memiliki potensi yang lebih, ketika lulus dari SLTA pihak panti 

mencarikan orang tua angkat yang bersedia membiayainya ke perguruan 

tinggi. Akhirnya dia melanjutkan ke IKIP PGRI dan sekarang sudah 

menjadi guru disalah satu sekolah yang ada di Semarang. 

Selain dibekali dengan pendidikan formal, anak asuh didalam panti 

juga dibekali dengan pendidikan non formal. Pendidikan non formal yang 

diberikan adalah keterampilan seperti keterampilan memasak, menjahit, 

membuat kerajinan tangan, dsb. Untuk keterampilan memasak pihak panti 

bekerjasama dengan pihak catering untuk mengajarkan anak asuh dalam 

masak memasak misalnya membuat kue sehingga dari kursus memasak ini 

anak asuh diharapkan mampu membuka usaha sendiri. Untuk keterampilan 

menjahit, pihak panti telah menyediakan mesin jahit, tenaga pengajarnya 

ini adalah pengasuh panti asuhan itu sendiri, sedangkan untuk kerajinan 

tangan anak-anak diberi keterampilan cara membuat bunga. Kursus 

keterampilan ini biasanya dilakukan setiap seminggu sekali tepatnya pada 

hari libur sekolah yaitu hari minggu. Jadi dengan diberikannya kursus 

keterampilan ini diharapkan anak asuh ketika keluar dari panti mereka 

sudah memiliki bekal untuk dikembangkan di masyarakat. 
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Di dalam Panti Asuhan Putri Aisyiyah ini, tidak hanya dibekali 

pengetahuan umum dan keterampilan tetapi juga dibekali pengetahuan 

agama, misalnya pembinaan rohani yang berupa pengajian tafsir Alqur’an 

setiap minggu sekali oleh Bp. Kosim, hapalan juz Amma setiap minggu 

sekali oleh ibu pengasuh, kultum (Kuliah Tujuh Menit) oleh ibu pengasuh, 

tadarus setiap selesai shalat maghrib dan shalat subuh oleh ibu pengasuh, 

dan mengikuti pengajian di luar panti setiap minggu sekali yang di asuh 

oleh Bp. Ali S.Ag. Mengikuti les matematika dan bahasa Inggris dengan 

mendatangkan para pembimbing dari IAIN Wali Songo Semarang. 

Bagi anak asuh yang sudah selesai pendidikan Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas dan setelah mengikuti kerja selama satu tahun kemudian 

dikembalikan kepada orang tua/wali melalui undangan dengan berita acara 

serah terima anak asuh dari ketua Panti Asuhan Putri Aisyiyah kepada 

orang tua/wali,  kecuali bagi anak yang dipandang mampu dan berpotensi, 

anak ini masih diberi kesempatan oleh pengurus panti untuk melanjutkan 

sekolah sampai perguruan tinggi baru diserahkan kepada orang tua wali, 

maka sejak itu pula anak asuh tersebut sudah bukan lagi menjadi tanggung 

jawab pengurus panti, maka dengan diberikannya pendidikan formal 

maupun non formal ini tujuannya adalah untuk bekal anak ketika keluar 

dari panti asuh sehingga mampu mengembangkan diri di masyarakat. 
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Tabel 2 

Jumlah Anak Asuh yang Lulus Sekolah 

Dari Tahun 1978-2001 

Tahun Jumlah Anak Asuh Persentase 

1978-1983 

1984-1989 

1990-1995 

1996-2001 

4 

17 

25 

26 

5,55% 

23,61% 

34,72% 

36,11% 

Sumber : Dokumen Panti Asuhan Putri Aisyiyah 

2. Anak Asuh di Luar Panti (santunan keluarga)  

Asiyiyah kota Semarang selain melaksanakan amal usaha melalui 

panti asuhan terhadap anak-anak didalam panti, juga memberi santunan 

kepada anak asuh di luar panti yang jumlahnya 15 anak. Pemberian 

santunan kepada anak-anak diluar panti ini juga disebut dengan santunan 

keluarga, sebab pemberian santunan ini diberikan langsung kepada 

keluarga dimana anak itu tinggal. Adapun wujud santunan kepada anak-

anak di luar panti ini berupa uang SPP setiap bulan sekali. Sedangkan 

buku, alat tulis dan seragam sekolah diberi setiap tahun pelajaran. 

3. Kegiatan yang lain di dalam panti 

Aisyiyah sejak berdirinya sangat peduli terhadap peningkatan 

kesehatan terutama kesehatan wanita. seperti halnya Aisyiyah kota 

Semarang dengan melalui amal usahanya Panti Asuhan Putri Aisyiyah, 

selain kegiatan di atas  panti asuhan Putri Aisyiyah juga melakukan 

kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan jasmani dan rohani terhadap 

anak asuhnya, antara lain:  pemeriksaan giji setiap 6 bulan, pemeriksaan 
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berat dan tinggi badan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan, dan pemeriksaan 

kesehatan lainnya apabila ada anak yang sakit. Panti Asuhan Putri 

Aisyiyah memeriksakan anak asuhnya biasanya ke RS. Roemani karena 

biaya berobat ditanggung oleh pihak rumah sakit tersebut karena RS. 

Roemani ini merupakan rumah sakit Muhammadiyah yang masih ada 

kaitannya dengan Panti Asuhan Putri Aisyiyah. 

Kegiatan Panti asuhan Putri Aisyiyah yang berupa kesehatan 

rohani diantaranya adalah mengikutsertakan darmawisata di sekolah 

masing-masing, mengadakan pariwisata secara insidental (berkala ) bagi 

anak-anak asuh beserta pengasuh dan pengurusnya, biasanya pergi ke alam 

terbuka seperti pantai dan pegunungan. 

PantiAsuhan Putri Aisyiyah ini juga mengadakan anjangsana ke 

panti atau tempat kegiatan lomba dalam memperingati HKSN (Hari 

Kesetiakawanan Nasional) yang diadakan oleh dinas sosial satu kali dalam 

setahun. Panti asuhan Putri Aisyiyah mengikut sertakan anak asuhnya 

dalam berbagai bidang perlombaan baik pengetahuan maupun olahraga.  

Gerakan Aisyiyah sebagai ortom (bagian) dari organisasi 

Muhammadiyah mempunyai tugas: 

a. Membimbing kaum wanita ke arah kesadaran beragama Islam 

b. Menghimpun anggota-anggota Muhammadiyah wanita serta 

menyalurkan dan menggembirakan amalan-amalan Islam. 
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Adapun maksud dan tujuan dari organisasi Aisyiyah adalah 

menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud 

masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. 

Peran dari organisasi Aisyiyah kota Semarang dalam mengangkat 

Derajat kaum wanita meliputi tiga bidang antara lain : dakwah, pendidikan 

dan sosial. 

1. Bidang Dakwah 

Peran Aisyiyah Kota Semarang dalam bidang dakwah ini pada 

awalnya dimulai dengan dakwah dilakukan dari diri sendiri, keluarga, 

tetangga dan masyarakat sekitar. Aisyiyah dalam menyerukan amar ma’ruf 

nahi mungkar bertujuan agar masyarakat jangan hanya menjalankan 

ibadah  ritual saja tapi juga memperhatikan kehidupan sehari-hari seperti 

menyuruh masyarakat meningkatkan gizi makanan terhadap keluarga, 

meningkatkan pendidikan dan pengetahuan agar berpandangan luas. 

Aisyiyah dalam berdakwah menggunakan berbagai metode atau 

model antara lain: dakwah bil lisan, dakwah bil kalam, dakwah bil hal dan 

dakwah bil jamaah. Dari keempat model dakwah tersebut satu dengan 

yang lainnya saling melengkapi.  

Dakwah bil lisan adalah dakwah yang disampaikan dengan lisan 

lebih banyak digunakan dalam pengajian, khotbah, ceramah dan 

kunjungan rumah. Tujuan dari dakwah bil lisan ini adalah untuk mengajak 

masyarakat agar meningkatkan kehidupan beragama dengan melakukan 

semua ajaran agama dan meninggalkan semua larangannya. Kegiatan ini 
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dilaksanakan melalui pengajian-pengajian. Oleh karena itu model dakwah 

ini lebih cocok digunakan, sedangkan sarana untuk melancarkan jalannya 

dakwah ini menggunakan media elektronik yaitu radio, televisi oleh 

Pimpinan Pusat Aisyiyah setempat. 

Dakwah bil kalam merupakan model dakwah dengan 

menggunakan tulisan yang disampaikan melalui buku, buletin, majalah 

dan surat kabar. Aisyiyah dalam melakukan dakwah dengan model ini 

adalah dengan menerbitkan  majalah Suara Aisyiyah. 

Dakwah bil kalam juga digunakan untuk membina kehidupan 

masyarakat, misalnya pembinaan keluarga sakinah. Pembinaan keluarga 

sakinah merupakan suatu konsep keluarga sejarah dakwah. Pembinaan 

keluarga sakinah yang aspek kehidupan beragama dalam keluarga, 

pendidikan, kesehatan, ekonomi keluarga yang stabil dan hubungan sosial 

yang harmonis inter dan antar keluarga. 

Dakwah bil hal merupakan model dakwah dengan menggunakan 

perbuatan yang dilakukan oleh para mubalighot. Model ini biasanya 

digunakan dalam usaha meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat 

melalui keterampilan kerja., pemberian pinjaman modal secara bergilir 

tanpa bunga, latihan manajemen dan usaha pemasaran serta mencarikan 

tempat pemasaran. 

Dakwah jamaah merupakan model dakwah yang menjadikan 

kehidupan kelompok sebagai model dakwah. Model ini tidak hanya untuk 
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individu tetapi untuk semua kelompok masyarakat diajak untuk 

mengadakan usaha pengembangan masyarakat sebagai penggerak. 

Peran Aisyiyah kota Semarang dalam bidang dakwah ini yaitu 

dengan mengadakan pembinaan terhadap kaum wanita yang dilaksanakan 

dengan melalui berbagai macam pembinaan yaitu pembinaan kehidupan 

beragama dalam masyarakat dan pembinaan keluarga sakinah. Pembinaan 

kehidupan beragama dalam masyarakat Aisyiyah kota Semarang mengajak 

kepada kaum wanita untuk  meningkatkan kehidupan beragama dan 

meninggalkan semua larangannya, kegiatan ini dilaksanakan di ranting-

ranting setiap minggu sekali. Untuk pembinaan keluarga sakinah, Aisyiyah 

kota Semarang lebih menekankan pada konsep keluarga sejahtera berdasar 

tuntunan Islam dan memenuhi lima aspek, yaitu kehidupan beragama, 

pendidikan yang memadai, ekonomi yang stabil, terjaminnya kesehatan, 

dan hubungan yang harmonis baik internal maupun antar keluarga. 

Pelaksanaan dakwah yang berhubungan dengan penyampaian materi 

sakinah ini disampaikan bersamaan dengan penyampaian materi-materi 

dakwah yang lain, karena pada saat itulah merupakan saat yang paling 

tepat.  

Usaha yang dilakukan Aisyiyah merupakan kelanjutan dari usaha 

yang telah dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan dalam memurnikan ajaran 

Islam dari berbagai tradisi yang merusak kemurnian ajaran Islam yang 

mengarah pada bid’ah dan khurafat. Usaha ini dilakukan di berbagai 

daerah yang masyarakatnya belum mengenal tradisi tersebut secara turun 
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temurun dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Dari berbagai 

model dakwah yang dilakukan Aisyiyah, model dakwah bil lisan lebih 

sering digunakan karena mudah dipahami oleh masyarakat melalui 

pengajian. 

2. Bidang Pendidikan 

Aisyiyah kota Semarang mendirikan dan menyelenggarakan 

pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia muslim yang berahklak 

mulia, cakap, sehat dan terampil, percaya pada diri sendiri serta 

bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara serta berguna bagi diri 

sendiri dan masyarakat. 

Aisyiyah kota Semarang dalam penyelenggaraan pendidikan 

dimulai dengan mendirikan sekolah taman kanak-kanak yang diberi nama 

“ Busthanul Athfal”, yang artinya Bustanu itu adalah taman sedangkan 

Athfal adalah anak-anak. Hal ini sama dengan Taman Kanak-kanak ( TK). 

Taman Kanak-kanak Busthanul Athfal ini didirikan pada tanggal 20 Mei 

1968 di Jl. Sriwijaya. Taman Kanak-kanak ini tidak hanya untuk 

kepentingan anak laki-laki tetapi juga untuk anak perempuan sehingga 

Aisyiyah kota Semarang sudah memikirkan nasib kaum wanita dimulai 

sejak dini. 

Pendidikan yang diselenggarakan oleh Aisyiyah Kota Semarang 

tidak hanya pendidikan formal tetapi juga pendidikan non formal. 

Pendidikan tersebut dilakukan dididalam Panti Asuhan Putri Aisyiyah, 

selain anak asuh mendapatkan pendidikan formal anak asuh juga 
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mendapatkan pendidikan non formal seperti keterampilan dan kursus-

kursus. Hal ini agar anak-anak perempuan tidak bodoh dan untuk 

menghapuskan falsafah Jawa yang menganggap bahwa wanita hanya bisa 

manak, momong dan masak. Padahal kaum wanita sama seperti halnya 

kaum pria dimana kaum wanita mampu mengembangkan potensinya yang 

ada pada diri kaum wanita. 

Untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri wanita 

Aisyiyah kota Semarang mempunyai kader, dimana kader Aisyiyah ini 

adalah anggota Aisyiyah yang terlatih dan terdidik dan merupakan tulang 

punggung gerakan Aisyiyah. Tentu saja para kader ini mampu 

memberikan suri tauladan yang baik. Akhlak yang terpuji, selalu 

meningkatkan pengetahuan, dan tidak kalah pentingnya lagi bahwa kader 

harus memiliki iman yang kuat. Bagi Aisyiyah kota Semarang mengenai 

asal kader ini bisa didaptkan dari lingkungan Pimpinan Aisyiyah, 

Pimpinan Angkatan Muda Muhammadiyah Putri yang meliputi Nasyiatul 

Aisyiyah (NA), Ikatan Remaja Muhammadiyah ( IRM ), Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah ( IMM ). Selain itu kader Aisyiyah juga bisa 

didapatkan dari guru atau dosen putri di sekolah Aisyiyah atau 

Muhammadiyah, dan juga bisa karyawam putri di lingkungan amal usaha 

Aisyiyah maupun Muhammadiyah.  

Aisyiyah dalam menyelenggarakan pendidikan mendasarkan pada 

Surat Mujaadillah ayat 11 yang berbunyi “Allah akan meninggikan derajat 

manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan”. Selain itu, adanya 



 55

ungkapan yang berkaitan dengan pendidikan seperti: “carilah ilmu dari 

ayunan sampai liang lahat” dan “carilah ilmu sampai ke negeri Cina”. 

Pendidikan Aisyiyah adalah pendidikan yang memenuhi harapan 

pemerintah dan masyarakat yang mendasarkan pada Pancasila dan UUD 

1945 yaitu dengan mengadakan pendidikan formal yang merupakan 

pemikiran pengajaran langsung dalam bentuk persekolahan. 

3. Bidang Sosial 

Peran Aisyiyah kota Semarang dalam bidang sosial antara lain: 

menyantuni anak yatim, menyantuni anak miskin, menyantuni fakir 

miskin, memberi layanan kesehatan kepada masyarakat untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Badan Aisyiyah yang mengelola dalam bidang kemasyarakatan 

adalah bagian penolong kesengsaraan umum. Keaktifan Aisyiyah dalam 

bidang sosial didasarkan pada Surat Al Baqoroh ayat 215 yang berbunyi “ 

bahwa harta benda yang dimiliki bukanlah semata-mata milik pribadi 

tetapi harus didermakan kepada orang yang membutuhkan seperti orang 

tua, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan”. 

Kegiatan sosial yang diselenggarakan Aisyiyah dimulai sejak awal 

berdirinya, Aisyiyah ini mendasarkan pada amalan karena hasilnya 

langsung dirasakan oleh masyarakat.  Kegiatan sosial yang dilakukan 

Aisyiyah meliputi beberapa bidang antara lain mengelola panti asuhan, 

balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), konsultasi perkawinan, asuhan 

keluarga dan santunan keluarga. 
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Kegiatan sosial yang pertama dilakukan Aisyiyah kota Semarang 

adalah menyantuni anak yatim. Santunan ini tidak hanya diperuntukkan 

pada anak yatim saja, tetapi juga kepada anak-anak miskin. Penyantunan 

terhadap anak yatim dan anak miskin ini merupakan realisasi dari ajaran 

KH. Ahmad Dahlan, mengamalkan surat Al Maun. 

Usaha dari Aisyiyah kota Semarang ini kemudian berkembang 

dengan mendirikan panti asuhan. Panti asuhan ini merupakan suatu sistem 

yang digunakan oleh Aisyiyah untuk memberikan bantuan kepada anak 

yatim. Panti asuhan yang didirikan Aisyiyah kota Semarang adalah panti 

asuhan Putri Aisyiyah. Panti asuhan ini dikhususkan untuk anak 

perempuan yang kurang mampu atau anak yatim/piatu.   

Aisyiyah juga menyelenggarakan Panti Jompo dan anak cacat. 

Aisyiyah sering melakukan kerumah-rumah anak yatim untuk memberikan 

sumbangan baik berupa material atau spiritual. Peran Aisyiyah dalam 

bidang kesehatan adalah mendirikan Balai Kesehatan Ibu dan Anak 

(BKIA). BKIA ini kemudian berkembang menjadi Rumah Sakit Bersalin, 

Klinik Bersalin, dan bahkan menjadi Rumah Sakit. Berdirinya BKIA, 

Rumah Sakit Bersalin menunjukkan kepedulian Aisyiyah terhadap 

masalah kesehatan dan layanan terhadap masyarakat. 

Peran Aisyiyah yang lain adalah memberikan bantuan mengenai 

masalah perkawinan yaitu mangadakan Biro Konsultasi Perkawinan. 

Penyelenggaraan ini kemudian ditetapkan dalam Konferensi Pimpinan 

Aisyiyah Cabang dan Pimpinan Aisyiyah Ranting Yogyakarta pada tahun 
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1954 dengan mendirikan Biro Konsultasi Perkawinan. (Suara Aisyiyah, 

1954). 

Kecuali biro konsultasi perkawinan, Aisyiyah juga 

menyelenggarakan Biro Konsultasi Keluarga, kegiatan ini membantu 

setiap keluarga yang mempunyai masalah. Aisyiyah sebagai organisasi 

sosial semakin banyak melakukan kegiatan kemasyarakatan yaitu 

mendirikan Asuhan Keluarga. 

Asuhan keluarga melakukan dengan mengasuh anak yatim dan 

anak miskin yang dimasukkan dalam kehidupan keluarga Aisyiyah. 

Kegiatan yang dilakukan dalam Asuhan Keluarga adalah menyantuni anak 

asuh yang membutuhkan pertolongan. 

Usaha lebih lanjut dengan mendirikan santunan keluarga, santunan 

keluarga adalah bantuan yang diberikan kepada anak yatim dan anak 

miskin serta bantuan tersebut difokuskan dalam masalah pendidikannya.  
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BAB IV 

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT 

 

A. Faktor Pendukung Kegiatan Organisasi Aisyiyah 

Aisyiyah Kota Semarang dalam usahanya untuk mengangkat derajat 

kaum wanita memiliki beberapa faktor pendukung. Diantara faktor-faktor 

pendukung tersebut tersebut adalah : 

1.  Anggota 

Anggota Aisyiyah adalah warga masyarakat yang wanita dimana 

wanita ini merupakan kelompok masyarakat yang besar jumlahnya. 

Menurut sensus penduduk warga masyarakat yang berjenis wanita 

senantiasa memperlihatkan jumlah yang lebih besar dari warga jenis pria. 

2. Landasan 

Gerakannya didasarkan pada ajaran agama Islam, agama yang 

terbesar pemeluknya. Hal ini berarti bahwa keadaannya sebagai mayoritas 

penduduk kota Semarang dan menjadi faktor pendukung bagi Aisyiyah 

Kota Semarang. 

3. Pendanaan  

Di dalam menjalankan organisasi dana sangat mutlak diperlukan 

untuk melancarkan jalannya organisasi tersebut disetiap amal usahanya 

seperti Aisyiyah Kota Semarang dalam laporannya kepada Musyda tidak 

mengalami kekurangan dana. Adapun dana tersebut diperoleh dari donatur 

dan simpatisan Aisyiyah, selain itu dana juga diperoleh dari pemerintah 

54 



 59

dan lembaga lain, yang peduli terhadap Aisyiyah khususnya Panti Asuhan 

misalnya Dinas Sosial. 

4. Lingkup Kegiatan 

Amal usahanya mencakup segenap aspek kehidupan, seperti 

keagamaan, sosial pendidikan, ekonomi, kesehatan dan santunan. Luasnya 

aspek kehidupan yang dijangkau oleh amal usaha Aisyiyah Kota Semarang 

membuat Aisyiyah Kota Semarang dituntut untuk berperan secara aktif 

dan efektif dalam segenap sisi kehidupan. 

5. Sumber daya manusia 

Dari sisi sumber daya manusia, Aisyiyah Kota Semarang 

mempunyai Sumber Daya Manusia yang banyak dan merata. Mereka 

adalah anggota pimpinan yang biasanya tangguh, ulet dan tertib. Anggota 

organisasinya biasanya sudah lama menjadi anggota sehingga mengetahui 

apa yang sebaiknya dilakukan untuk organisasi. 

6. Misi 

Semangat kerja yang didasari dengan ibadah, dikerjakan secara 

ikhlas tanpa mengharap suatu imbalan dan hanya mengharap pahala dari 

Allah SWT. Hal ini merupakan potensi yang besar bagi kelancaran 

jalannya organisasi Aisyiyah pada umumnya, khususnya dalam 

mengangkat derajat wanita. 
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B. Faktor Penghambat Kegiatan Organisasi Aisyiyah 

Faktor penghambat Aisyiyah Kota Semarang dalam usahanya 

mengangkat derajat wanita adalah : 

1. Fasilitas 

Untuk kelancaran organisasi, kantor khusus yang memadai mutlak 

diperlukan sebagai pusat dari berbagai kegiatan terutama yang berkaitan 

dengan administrasi. Disamping itu juga diperlukan adanya tenaga khusus 

yang menangani administrasi tersebut. Sampai saat ini Sekretariat 

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota semarang masih menempati atau 

bergabung bersama di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang 

yaitu di Jl. Singosari bahkan sebelum bergabung di kantor 

Muhammadiyah, Sekretariat Pimpinan Daerah Aisyiyah menempati atau 

bergabung dengan Panti Asuhan Putri Aisyiyah di Jl. Srikandi Indrapasta 

Semarang. 

2. Struktur Organisasi  

Banyaknya pengurus Aisyiyah yang rangkap jabatan baik ditingkat 

Pimpinan Daerah Aisyiyah maupun di tingkat amal usahanya menjadi 

hambatan yang berarti bagi Aisyiyah Kota Semarang dalam upaya 

mengangkat derajat wanita., sebab dengan adanya rangkap jabatan tersebut 

akan berpengaruh terhadap kelancaran jalannya organisasi dan 

menghambat usahanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, misalnya 

Ibu Dra. Mariyatul Kibtiyah beliau selain menjabat sebagai Wakil Ketua I 

dalam jajaran Pimpinan Daerah Aisyiyah juga menjabat sebagai Ketua I  
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Bagian Tabligh. Contoh lain misalnya Ibu Hj. Mazaroah Zuhri selain 

menjabat sebagai anggota Pimpinan Daerah Aisyiyah juga merangkap 

sebagai Ketua Pembinaan Kesejahteraan Sosial. ( Hasil wawancara dengan 

Ibu Hj. Masyhuri ). 

3. Masalah Anak 

a. Menghadapi anak yang perkembangan jiwanya tidak normal 

Untuk menghadapi anak semacam diatas pihak panti 

mengupayakan konsultasi dengan psikiater agar perkembangan 

jiwanya normal kembali. 

b. Menghadapi anak yang bandel pada usia pra remaja 

Usaha yang dilakukan untuk menghadapi anak-anak yang 

bandel atau nakal pada usia pra remaja adalah dengan menyadarkan 

mereka melalui pengajian, membiasakan anak untuk melakukan 

kegiatan sesuai dengan jadwal yang ada, pemberlakuan sangsi yang 

mendidik terhadap anak-anak yang sekiranya telah melanggar pada 

aturan yang ada. 

c. Menghadapi anak asuh yang baru masuk di asrama yang mempunyai 

gangguan kesehatan yang dibawa dari rumah asal. 

Setiap anak yang baru masuk dalam panti biasanya memiliki 

latar belakang masing-masing yang dibawa oleh anak tersebut berasal. 

Contohnya tentang disiplin waktu, pola hidup sehat dan kebiasaan-

kebiasaan yang kurang baik, serta tentang kesehatan anak 

bersangkutan. Kondisi semacam ini diperlukan suatu perhatian 



 62

tersendiri untuk menanganinya. Khusus mengenai anak yang 

mempunyai gangguan kesehatan dari rumah asal, pihak panti 

mengupayakan kepada anak terssebut periksa dokter puskesmas 4 kali 

dalam satu bulan, selain itu juga ada pemeriksaan giji, HB dan berat 

badan ke Puskesmas. 

 

C. Cara Mengatasi Faktor Penghambat Kegiatan Organisasi Aisyiyah 

Hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat kegiatan 

antara lain : 

1. Meningkatkan pengembangan sumber daya kader dari angkatan muda 

yang bersifat dinamis. 

2. Menyiapkan landasan-landasan organisasi yang akan mengatur kerja 

pimpinan AD/ART serta peraturan-peraturan lain. 

3. Peningkatan etos kerja dengan jalan menciptakan iklim kerja yang 

kondusif dan mengusahakan fasilitas-fasilitas yang mendukung. 

4. Segenap jajaran pimpinan melaksanakan ketentuan-ketentuan organisasi 

yang konsekuen. 

5. Peningkatan secara serentak IPTEQ dan IMTAQ. 

6. Peningkatan sikap mental yang maju sehingga terbuka kesediaanya untuk 

terus meningkatkan kedisplinan kerja dan memperluas wawasan serta 

pengetahuan. 

7. Meningkatkan pengembangan wawasan kader, meliputi wawasan ke 

Islaman, keilmuan, gerak perjuangan organisasi dan informasi. 
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D. Konsep Diri Wanita di Kota Semarang Yang Mempengaruhi Organisasi 

Aisyiyah Dalam Mengangkat Derajat Kaum Wanita 

Pada umumnya wanita di Kota Semarang memiliki banyak persamaan 

dengan wanita Jawa lainnya. Namun pada masyarakat Kota Semarang yang 

menjadi subjek penelitian ( informan ), mereka telah mempunyai pandangan 

yang lebih maju. Jika pada masyarakat Jawa yang belum mengalami berbagai 

perubahan serta pengaruh dari luar lingkungannya masih memiliki sifat 

sebagai wanita Jawa yang antara lain memiliki sifat nrimo/pasrah, manut, 

bertutur kata dan berperilaku halus. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan 

masyarakat dan semakin luasnya kesempatan pendidikan bagi seluruh 

masyarakat termasuk wanita, derasnya arus informasi semakin membuka 

kesempatan bagi wanita dan telah memberikan pengaruh positif terhadap 

pemikiran dan pandangan wanita tentang dirinya pada masa kini. Dengan 

semakin majunya pemikiran wanita berpengaruh terhadap perkembangan 

bakat atau potensi-potensi individual wanita, artinya wanita pada saat ini tidak 

hanya bekerja di rumah saja, tapi dapat juga bekerja di luar rumah dengan 

adanya pendidikan yang ia dapatkan diperkuliahan, selain itu wanita juga 

dapat mengembangkan potensinya dilingkungan atau lembaga pemerintahan 

dan instansi-instansi yang lain sesuai dengan pendidikan yang ia dapatkan. 

Hal ini akan merubah penampilan diri dan sifat khas wanita di kota Semarang 

menjadi bervariasi. Dimana tugas utama seorang wanita tidak hanya mengurus 

rumah tangga saja, tetapi juga melakukan kegiatan lain dilingkungan tempat 

tinggalnya, sehingga wanita akan mempunyai pengetahuan dan berbagai 
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pengalaman yang dapat berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan 

kegiatan tersebut. 

Wanita sebagai ibu rumah tangga pada masa sekarang ini mempunyai 

tugas yang lebih berat, dimana wanita harus bisa menyikapi keadaan baik 

yang terjadi dalam keluarganya maupun dalam masyarakat. Pada saat ini 

wanita tidak lagi terikat pada norma-norma yang membelenggu dan 

merugikan dirinya, karena sudah seharusnya wanita sekarang tidak 

terbelenggu pada hal-hal yang justru merugikan wanita itu sendiri. 

Pemikiran-pemikiran wanita atau ibu-ibu walaupun masih sederhana 

tapi merupakan bekal untuk melangkah ke depan dan sebagai awal bagi masa 

depan para wanita. Konsep diri wanita berkaitan dengan bagaimana 

pandangan wanita pada dirinya, dalam hal ini yang dimaksud adalah 

pandangan wanita di semarang terhadap dirinya. 

Dengan demikian seorang wanita atau ibu rumah tangga pada saat ini 

harus berpikiran maju, tidak lagi terbelenggu pada nilai masyarakat yang 

justru membatasi dan menghambat dirinya untuk berperan dalam proses 

pembangunan masyarakat. Seorang wanita pada saat ini harus mempunyai 

tekad yang kuat dan keras untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya. 

Mereka mempunyai pandangan bahwa untuk mengabdi seseorang tidak harus 

mempunyai kedudukan/jabatan tertentu tetapi dengan menghayati peran yang 

diembannya dan melaksanakannya dengan baik, itu juga merupakan bentuk 

partisipasi wanita yang mudah dilakukan untuk membangun keluarga yang 

sakinah atau sejahtera. 
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Berdasarkan pemikiran wanita di atas terlihat bahwa mereka telah 

mempunyai kesadaran tentang tugas mereka semakin berat dan bervariasi. 

Sedangkan sebagai anggota masyarakat telah menyadari bahwa mereka juga 

mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan anggota masyarakat 

lainnya untuk ikut serta dalam membina keluarga dan masyarakat. 

Pada masyarakat Kota Semarang terutama wanita terlihat bahwa 

mereka mempunyai pandangan yang cukup maju terhadap dirinya. Hal ini 

terlihat terutama pada wanita yang ikut dalam berbagai kegiatan antara lain 

menjadi anggota Aisyiyah, mengikuti pengajian, mengikui kegiatan PKK dan 

kegiatan lainnya.   Mereka mempunyai pandangan bahwa segala sesuatu yang 

dapat mereka lakukan itulah yang harus mereka lakukan maksudnya yang 

mereka lakukan itu tidak dengan pamrih tertentu tetapi mereka hanya berpikir 

bahwa itulah yang dapat mereka lakukan. 

Konsep diri wanita sebagaimana dijelaskan diatas terlihat bahwa 

beberapa informan mempunyai pandangan terhadap dirinya yang positif. 

Berkaitan dengan itu bahwa konsep diri sangat penting dalam menentukan 

perilaku individu. Apabila individu memandang dirinya sebagai orang yang 

tidak berkemampuan, maka seluruh perilakunya pun akan menunjukkan 

ketidakmampuan tersebut. Oleh karena itu wanita di Semarang tidak 

mempunyai pandangan yang sangat positif terhadap dirinya. Positif disini 

maksudnya bahwa mereka memiliki kesadaran sepenuhnya kalau mereka juga 

merupakan bagian dari masyarakat yang memilki kewajiban untuk berperan 

aktif dalam organisasi Aisyiah sesuai dengan kemampuannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap keberadaan organisasi 

Aisyiyah kota Semarangdan peranannya dalam mengaangkat derajat kaum 

wanita pada tahun 1967-1997, maka penulis dapat mengambil beberapa 

simpulan sebagai berikut : 

1. Berdirinya organisasi Aisyiyah kota Semarang diawali oleh berdirinya 

Muhammadiyah, karena Aisyiyah adalah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Muhammadiyah. Pada tanggal 1 September 1967 

Aisyiyah kota Semarang yang awalnya merupakan bagian dari 

Muhammadiyah kemudian disyahkan secara resmi sebagai organisasi 

otonom oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah dengan Surat Keputusan No. 

540/PPA/A/VIII/1989 dan diberi wewenang untuk mengatur urusan rumah 

tangganya sendiri lepas dari organisasi induknya yaitu Muhammadiyah. 

Dalam usahanya untuk mencapai kesejahteraan umat Aisyiyah kota 

Semarang bergerak di berbagai bidang diantaranya adalah tabligh, 

ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. 

2. Keberadaan Aisyiyah kota Semarang kiprahnya di tengah-tengah 

masyarakat telah banyak bermanfaat, utamanya bagi kaum wanita menuju 

kehidupan sejahtera jasmani maupun rohani termasuk mengangkat derajat 

kaum wanita sama dengan pria yang dicapai dengan melalui berbagai amal 
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usahanya diantaranya dengan melalui panti asuhan, pendidikan, kesehatan 

dan amalan-amalan yang lain yang sifatnya sosial. Dampak positif yang 

ditimbulkan setelah adanya organisasi Aisyiyah antara lain kaum wanita di 

Semarang kehidupannya menjadi lebih baik karena mendapatkan 

keterampilan dan pengetahuan sebagai bekal untuk membina keluarga 

sakinah, kehidupan masyarakat di Semarang setelah adanya organisasi 

Aisyiyah, khususnya dalam bidang agama menjadi lebih sempurna karena 

ajaran mereka menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Aisyiyah Kota Semarang dalam usahanya untuk mengangkat derajat kaum 

wanita dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor pendukung maupun  

faktor penghambat. Salah satu faktor pendukung adalah misi dimana hal 

ini merupakan potensi yang besar bagi kelancaran jalannya organisasi 

Aisyiyah pada umumnya, khususnya dalam mengangkat derajat wanita. 

Sedangkan faktor penghambat salah satunya adalah struktur organisasi 

karena banyak pengurus  Aisyiyah yang rangkap jabatan.maka hal ini 

perlu ditingkatkannya pengembangan sumber daya kader dari angkatan 

muda yang bersifat dinamis. 

B. Saran 

Dengan selesainya penelitian ini, penulis ingin menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Demi tertibnya sistem administrasi dan manajemen keorganisasian perlu 

diadakan pendataan terhadap dokumen dan arsip-arsip dari kegiatan-

kegioatan Aisyiyah dan mengadakan pendataan cabang dan ranting 
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sehingga dokumen tersebut dapat digunakan bila ada penelitian 

selanjutnya. 

2. Organisasi Aisyiyah kota Semarang hendaknya memiliki kantor khusus 

dengan tenaga yang memadai untuk lebih memperlancar jalannya 

organisasi dalam pengabdiannya kepada masyarakat. 

3. Organisasi Aisyiyah kota Semarang hendaknya lebih mempertajam 

kiprahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sejalan dengan 

perkembangan zaman misalnya mendirikan panti jompo, tempat penitipan 

anak, dan mendirikan Biro  Konsultasi Remaja diantaranya kekerasan 

terhadap anak, masalah narkoba, dan lain-lain. 
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