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CORAK PEMIKIRAN DAN GERAKAN DAKWAH AISYIYAH 
PADA PERIODE AWAL (1917 – 1945) 

 
 

Latar Belakang Masalah 
Memasuki abad XX, di Hindia Belanda mulai muncul organisasi dan 

berbagai gerakan.1 Penyebabnya adalah kebijakan politik etis2 yang diterapkan 
oleh pemerintah kolonial sebagai balas budi terhadap rakyat terjajah. Salah satu 
kebijakan politik etis adalah bidang edukasi, inilah yang melahirkan kaum 
terpelajar di Bumiputera. 

Sejalan dengan modernisasi yang diperkenalkan oleh pihak kolonial, isu 
emansipasi3 juga mulai menemukan momentumnya. Kaum perempuan juga ingin 
maju sebagaimana kaum pria. Dan saat itu, pintu menuju emansipasi perempuan 
telah terbuka. Banyak muncul tokoh perempuan yang memperjuangkan nasib 
sesamanya. 

Salah satu alasan kaum perempuan ingin memperjuangkan haknya adalah 
karena pada masa itu ada semacam asumsi yang menyatakan bahwa norma agama 
dianggap sebagai penghalang bagi kemajuan. Agama sering disalahkan karena 
melegitimasi budaya patriarkhi. Kultur ini bahkan semakin kuat manakala telah 
dilegitimasi oleh budaya yang sekian lama telah mentradisi di kalangan 
masyarakat Jawa. Mereka masih percaya bahwa posisi perempuan berada di 
bawah laki-laki. Pandangan semacam ini yang kemudian mendapat perlawanan 
dari kaum perempuan.4 

Nyai Walidah atau yang dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan merupakan 
satu dari sekian banyak tokoh perempuan yang turut andil dalam perjuangan hak-
hak kaum perempuan. Dia lahir di kampung Kauman pada tahun 1872 M dari 
ayah yang bernama K.H. Muhammad Fadhil bin Kiai Penghulu Haji Ibrahim bin 
Kiai Muhammad Ali Ngraden Pengkol dan Ibu Nyai Mas. 5 
                                                

1 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 

39. 
2 Istilah politik etis pertama kali diperkenalkan oleh Mr. P. Brooshoft. Dia seorang 

redaktur harian De Locomotief Semarang tahun 1901. Isi dari politik Etis adalah: Irigasi, Edukasi 

dan Emigrasi. Elisabeth Locher-Schalten, Etika Yang Berkeping-keping: Lima Telaah Kajian Etis 

dalam Politik Kolonial 1877-1942 (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. VIII-1. 
3 Emansipasi adalah pembebasan diri dari perbudakan: gerakan untuk memperoleh 

pengakuan persamaan kedudukan, derajat, serta hak dan kewajiban dalam hukum: pengakuan 

persamaan hak, derajat, dan kedudukan. Lihat Widodo, dkk, Kamus Ilmiah Populer (Yogyakarta: 

Absolut, 2001), hlm. 144. 
4 Yunan Yusuf dkk, Ensiklopedi Muhammadiyah: Siti Walidah (Nyai Ahmad Dahlan) 

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 392. 
5 Yunus Anis, Riwayat Hidup Nyai Ahmad Dahlan Ibu Muhammadiyah dan Aisyiyah 

Pelopor Pergerakan Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Mercusuar, 1968), hlm. 8. 
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Nyai Ahmad Dahlan juga seorang da’i perempuan yang senantiasa 
mendampingi suaminya dalam berdakwah. Dia bersama sang suami secara 
bersamaan menjalankan tugas sebagai seorang ulama yang menyebarkan Islam 
modern yang berdasar kepada al-Qur’an dan Hadits. 

Pelajaran agama dia dapatkan dari keluarga dan suaminya (K.H. Ahmad 
Dahlan) yang mengantarkannya kepada wacana pemikiran keagamaan yang luas. 
Terutama mengenai perempuan dalam perspektif Islam.6 

Perkembangan aktivitas dan pemikiran Nyai Ahmad Dahlan tidak dapat 
dilepaskan dari perkembangan pemikiran yang ada di lingkungannya. Baik mulai 
dari keluarga, tokoh-tokoh dan teman-teman suaminya di organisasi 
Muhammadiyah. Pemahamannya tentang kesetaraan perempuan telah membentuk 
prinsip hidup yang kuat. Prinsip hidup itu yang mendorongnya untuk membentuk 
lembaga pendidikan bagi perempuan.7 

Atas dorongan sang suami dan tekad yang kuat, akhirnya pada tahun 1914 
dia membuat kelompok pengajian perempuan yang anggotanya adalah perempuan 
muda dan ibu-ibu. Guru dari pengajian itu adalah Nyai Ahmad Dahlan sendiri dan 
suaminya. Mereka berdua selalu menekankan pentingnya pendidikan bagi 
masyarakat. Kelompok pengajian ini kemudian diberi nama Sapa Tresna.8 Pada 
tahun 1917, Sapa Tresna berkembang menjadi organisasi dan namanya diubah 
menjadi Aisyiyah.9 

Dalam usahanya menyebarluaskan ajaran agama dan tujuan Aisyiyah, 
Nyai Ahmad Dahlan dibantu oleh beberapa muridnya seperti Siti Bariyah, Siti 
Dawimah, Siti Dalalah, Siti Busyro, Siti Wadingah dan Siti Badilah Zuber, 
sehingga ‘Aisyiyah semakin meluas ke berbagai daerah dan kehadirannya  
dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. 

Dalam usia jelang satu abad sekarang ini ‘Aisyiah yang anggotanya terdiri 
dari para perempuan, masih  tetap eksis dan konsisten sebagai gerakan dakwah 
Islam amar makruf Nahi Munkar dan telah menunjukkan kiprahnya untuk 
pencerahan, pemberdayaan dan kemajuan yang memberikan kemaslahatan bagi 
kehidupan umat, masyarakat, bangsa dan dunia kemanusiaan. 

                                                
6 Suratmin, Nyai Ahmad Dahlan Pahlawan Nasional (Jakarta: Depdikbud, 1977), hlm.18 
7 Ibid., hlm. 27. 
8 Sapa Tresna  artinya siapa suka atau siapa cinta. Nama ini dipilih supaya orang yang 

mengikuti pengajian ini tidak dalam keterpaksaan, namun karena suka atau cinta. Yusuf Abdullah, 

Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah (Jakarta: Pustaka Antara, 1989), hlm. 6. 
9 Aisyiyah berasal dari kata Aisyah, yaitu nama salah satu istri nabi Muhammad yang 

kemudian ditambah ya’  nisbiyah yang berarti pengikut atau pengiring. Muhammadiyah 

menamakan gerakan wanitanya dengan Aisyiyah bermaksud agar kaum ibu dalam 

Muhammadiyah ikut berjuang berasama-sama dalam menyampaikan ajaran Islam ke tengah-

tengah masyarakat serta dapat meneladani peri kehidupan dan perjuangan ibu kaum muslimin, 

yaitu Aisyiyah. Suratmin, Nyai Ahmad Dahlan (Jakarta, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi 

Sejarah Nasional, 1981), hlm. 62-63. 
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‘Aisyiyah juga merupakan satu-satunya  organisasi pergerakan  perempuan 
nasional  yang masih eksis hingga saat ini. Organisasi lain yang lahir sezamannya 
seperti Poeteri Mardika,Wanito Utomo, Wanito Taman Siswo, Wanita Katholik, 
Jong Islameten Bond Dames Afdeeling, Serikat Kaoem Iboe Soematra, Poeteri 
Indonesia dan lain-lainnya telah redup bahkan sebagiannya sudah tidak eksis. 
Untuk itu perlu diungkap corak pemikiran tokoh ‘Aisyiyah yang mendasari 
gerakan dakwahnya sehingga mampu melawan tantangan zamannya. Serta wujud 
gerakan dakwah ‘Aisyiyah pada periode awal  1917-1945 sebelum negeri ini 
(Negara Republik Indonesia) lahir. 

 
Batasan Dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, keingintahuan tentang Corak 
Pemikiran para tokoh ‘Aisyiyah yang mendasari gerakan dakwahnya sehingga 
mampu melawan kondisi zaman saat itu, dan Gerakan Dakwah ‘Aisyiyah pada 
periode Awal 1917-1945 dirumuskan menjadi pertanyaan-pertanyaan berikut: 
1. Faktor apa yang menyebabkan lahirnya ‘Aisyiyah. 
2. Seperti apa corak pemikiran tokoh Aisyiyah dan gerakan dakwah ‘Aisyiyah 

pada periode awal 1917-1945.  
3. Apa saja kiprah dan capaian dakwah Aisyiyah sebagai gerakan perempuannya 

Muhammadiyah dalam kurun 1917-1945. 
 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan Penelitian ini untuk menjawab pokok masalah seperti yang telah  

dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, yakni ingin mengeksplorasi: 
1. Faktor  yang menyebabkan lahirnya Aisyiyah. 
2. Corak pemikiran tokoh Aisyiyah dan gerakan dakwah ‘Aisyiyah pada periode 

awal 1917-1945. 
3. Kiprah dan Capaian dakwah Aisyiyah sebagai gerakan perempuannya 

Muhammadiyah dalam kurun 1917-1945. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dan 

pemahaman tentang corak pemikiran para tokoh Aisyiyah saat itu dan perjuangan 
dakwah Aisyiyah pada periode awal untuk dijadikan ibrah dan uswah khasanah 
bagi para pimpinan dan anggota ‘Aisyiyah saat ini. 

 
 

Metode Penelitian 
Penelitian  ini merupakan penelitian  sejarah yang tentunya metode yang 

dipakai adalah metode yang menggunakan teknik-teknik penulisan sejarah. Dalam 
pengumpulan data, penulis menggabungkan antara penelitian literer dengan 
penelitian lapangan. Urut-urutan untuk mendapatkan bahan penulisan mengenai 
Corak pemikiran dan gerakan ’Aisyiyah dalam rentang 1917-1945 adalah 
Pengumpulan Data, Kritik Sumber, Analisis dan Sintesis, Historiografi.10 
Penjabarannya sebagai berikut: 
                                                

10 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Yayasan bentang Budaya, 1995), 

hlm. 94-103. 
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1. Pengumpulan Data 
Kuntowijoyo membuat spesifikasi teknik pengumpulan data, yaitu 

data yang diperoleh dari dokumen tertulis, artefak, sumber lisan dan 
sumber kuantitatif.11 

Pengumpulan data dari dokumen tertulis dan artefak dapat 
diperoleh dari dua sumber, yaitu arsip Muhammadiyah dan Aisyiyah tahun 
1917 sampai tahun 1945, yang kedua dari koran atau majalah yang terbit 
waktu itu atau yang pernah mengulasnya. Beberapa sumber lisan sudah 
tidak dapat dijumpai, kecuali sumber sekunder, karena sumber primernya 
telah meninggal dunia. Maka dari itu, penulis akan mengandalkan 
penelitian literatur daripada interview.  

2. Kritik Sumber 
Tahap ini dilakukan untuk memperoleh otentisitas dan kredibilitas 

sumber. Data yang diperoleh harus dianalisis dahulu apakah layak untuk 
menjadi sumber agar  tidak menyebabkan terjadinya manipulasi data. 
Untuk mendapatkan obyektivitas, sebuah data memerlukan perbandingan 
dengan data yang lain. 

3. Analisis dan Sintesis 
Data mengenai gerakan Aisyiyah pada masa awal berdirinya tentu 

tidak semuanya eksplisit dan secara jelas menyebutkan secara terurai, 
namun mengandung berbagai kemungkinan yang memerlukan penafsiran. 
Karena itu diperlukan sintesa antara data satu dengan yang lain.  

4. Historiografi 
Penyajian dalam bentuk tulisan merupakan langkah terakhir dalam 

metode sejarah. Untuk mendapatkan penulisan yang koheren, penyajian 
dilakukan secara berurutan menurut waktu kejadian. Menurut Dudung 
Abdurrahman, penyajian hendaknya didasarkan pada tema-tema penting 
dari setiap perkembangan obyek penelitian. Maka penyajian penulisan ini 
ditekankan pada beberapa aktivitas organisasi yang menunjukkan 
eksistensi ‘Aisyiyah dan pengaruh aktor utama dalam warna gerak 
organisasi. 

 
Faktor yang Menyebabkan Lahirnya ‘Aisyiyah  
1. Kondisi Sosial Politik Bangsa Indonesia. 

Akibat penjajahan Belanda, Indonesia mengalami keterpurukan 
dalam berbagai bidang antara lain; bidang ekonomi, bidang pendidikan 
dan bidang sosial kemasyarakatan yang menyebabkan kemiskinan, 
keterbelakangan, dan kebodohan. 

2. Kondisi Umat Islam. 
 Umat Islam saat itu tidak lagi berpegang kepada sumber aslinya 

yakni al-Qur’an dan Sunnah, akibatnya ajaran Islam bercampur dengan 

                                                
11 Kuntowijoyo, Pengantar, Ibid., hlm. 95 
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kepercayaan-kepercayaan lain dan berkembangnya syirik, bid’ah, khurofat 
dan tahayul. 

3.  Kondisi kaum perempuan. 
Kondisi kaum perempuan sangat memprihatinkan, dikarenakan 

adanya pengaruh kultur patriarkhi yang menempatkan perempuan tidak 
sejalan dengan nilai-nilai Islam yang senantiasa memuliakan dan 
menjunjung tinggi martabat perempuan. Di tambah dengan perilaku 
bangsa Belanda yang merendahkan kaum perempuan. 

4. Adanya semangat kebangkitan kaum perempuan. 
Keterbelakangan kaum perempuan telah memicu lahirnya tokoh-

tokoh perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, antara lain 
RA Kartini, Maria Walanda Maramis dan Dewi Sartika.   

5. Adanya spirit dan pandangan agama yang berwawasan tajdid (pembaharuan). 
Islam adalah agama yang berkemajuan, mencerahkan dan 

memberdayakan  dayakan, Islam  memuliakan perempuan dan 
memberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk beramal 
shaleh. 

 
Latar belakang tersebut yang mendorong K.H. Ahmad Dahlan mendirikan 

‘Aisyiyah beserta dengan istrinya Siti Walidah. Pendirian ‘Aisyiyah diawali 
dengan penyiapan kader-kader perempuan yang disekolahkan di Neutraal Meisjes 
School untuk menguasai ilmu umum dan Madrasah Ibtidaiyah serta perkumpulan 
Sopo Tresno untuk membekali masalah agama. Akhirnya pada tanggal 27 Rajab 
1335 H bertepatan dengan 19 Mei 1917 Sopo Tresno yang merupakan tempat 
penggodogan kader-kader ‘Aisyiyah dijadikan sebagai organisasi perempuan 
Islam dibawah naungan HB Muhammadiyah dan diberi nama ‘Aisyiyah.  

Sebagai gerakan perempuan Muhammadiyah ‘Aisyiyah dalam 
menjalankan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan senantiasa didasarkan pada 
nilai-nilai ajaran Islam. Diantaranya ajaran dakwah amar makruf nahi munkar, 
berbuat kebaikan, beramal shaleh baik laki-laki maupun perempuan dan lain 
sebagainya, disebutkan dalam Firman Allah: 

 
 
  
 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang 
munkar [217]; merekalah orang-orang yang beruntung”. 

 
 
 
 
 
 “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman 
kepada Allah…”.  
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“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan 
perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, 
laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki 
dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki 
dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara 
kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, 
Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. 

  
 
 
 
  

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada 
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. 

Ayat diatas menunjukkan adanya perintah Allah kepada laki-laki dan 
perempuan untuk melakukan dakwah Islam  amar  makruf  nahi munkar. Oleh 
karena itu langkah pertama yang harus dilakukan  adalah  pemahaman dan 
penyadaran khususnya terhadap kaum  perempuan bahwa mereka juga memiliki 
tugas dan tanggungjawab sebagai  pelaku dakwah. 
 
Corak-corak Pemikiran dan Perempuan dalam Dakwah 

1. Corak Pemikiran 
Sejak abad ke-19 Islam telah dianut oleh dua kelompok sosial di 

Indonesia yaitu rakyat jelata dan priyayi. Rakyat jelata  merupakan 
kelompok besar yang terdiri dari para  petani, orang desa dan kampung. 
Priyayi merupakan  kelompok kecil yang terdiri dari  administrator, 
pegawai pemerintah dan para terdidik tinggi. Secara sosial ekonomi dan 
kekuasaan priyayi berada pada posisi lebih baik serta tinggal di kota pusat 
perekonomian.12  

Islam yang dianut masyarakat Indonesia itu mengandung konsep-
konsep mistik yang akomodatif terhadap tradisi lokal. Watak akomodatif 
muncul karena ingin mudah diterima oleh masyarakat setempat dan karena 
pengaruh kondisi kemunduran Islam yg terjadi sejak abad ke-11. Watak 

                                                
12Fachry Ali dan Bahtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam, Bandung: Mizan, 1986, hal. 

39-40.    
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akomodatif itu sendiri juga tidak sepenuhnya murni. Ia muncul karena 
adanya afinitas (kesesuaian) nilai-nilai Islam yang diajarkan dengan tradisi 
setempat. Sedangkan kemunduruan Islam diawali dengan disintegrasi 
antar kekuatan Islam: Bagdad dan berbagai dinasti kecil.  

Ketika gelombang pembaharuan Islam muncul pada awal abad ke-20, 
maka muncullah polarisasi dalam pemikiran Islam di Indonesia. 
Masyarakat Islam Indonesia terbagi ke dalam dua kelompok yaitu 
kelompok Islam tradisionalis dan kelompok Islam modernis. Kelompok 
tradisionalis mempertahankan corak pemikiran keagamaan lama dan 
kelompok modernis membawa corak pemikiran baru yang diyakini lebih 
mampu menjawab tantangan zaman. Dalam banyak hal-hal yang bersifat 
prinsip keagamaan kedua kelompok ini sebenarnya memiliki banyak 
persamaan. Mereka hanya berbeda pada masalah-masalah yang bersifat 
furu’iyyah yang merupakan sebuah keniscayaan dalam pemahaman dan 
praktek keagamaan. Tetapi karena perbedaan itu berhimpit dengan 
berbagai kepentingan di luar persoalan keagamaan maka sering 
memunculkan berbagai konflik antar kedua corak pemikirian keagamaan 
itu.  

a. Tradisionalisme Islam di Indonesia 
Kelompok Islam tradisionalis adalah kelompok Islam yang pikiran-

pikiran keislamannya masih terikat kuat dengan pikiran-pikiran ulama 
fiqh, hadits, tasawuf, tafsir, dan tauhid, yang hidup antara abad ke-7 
hingga abad ke-13.13  Pemikiran ini  banyak dianut oleh mayarakat di 
pedesaan yang memiliki cara berpikir dan tingkah laku sangat sederhana. 
Benteng utama pendukung tradisionalisme Islam ini adalah para kyai yang 
mendirikan pesantren sebagai basis mereka.14 Mereka hidup dalam 
semangat asketisme sebagai akibat keterlibatan mereka dalam sufisme dan 
tarekat. Pada prakteknya mereka bertahan tidak hanya terhadap pengaruh 
modernisme tetapi juga terhadap pengaruh santri kota.15 

Ciri khas lain dari kelompok Islam tradisionalis ini adalah paham dan 
praktek agama yang jumud (tidak berkembang).  Minat utama mereka 
adalah  padda ‘agama murni’/ibadah.  Islam bagi mereka seakan identik 
fiqh (yurisprudensi) dimana di dalamnya mereka  lebih mengikuti fatwa 
yang mapan dari pada metode penetapannya. Sedangkan dalam 
sufisme/mistik  mereka banyak terjerumus pada amalan syirik  dalam 
bentuk memuliakan kuburan orang suci, menyelenggarakan kenduri 
sebagai persembahan, atau menggunakan azimat untuk menghindari nasib 
buruk. Berbagai praktek keagamaan itu merupakan   campuran amalan 
pribumi, India, dan Arab.16 

                                                
13 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Jakarta: LP3ES, 1982, hal. 1. 
14 Fachry Ali dan Bahtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam, Bandung: Mizan, 1986, hal. 

48-49. 
15 ibid., hal. 50. 
 
16 Ibid.,  hal.  320-321. 
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b. Modernisme Islam 
Kejumudan (kemandegan berpikir), mistikisme berlebihan, dan 

penjajahan oleh kolonialisme Barat di seluruh dunia Islam sejak awal abad 
ke-17  mengilhami munculnya gerakan reformisme Islam internasional. 
Gerakan  ini pada giliran selanjutnya kemudian mempengaruhi sebagian 
masyarakat Islam Indonesia. Mereka, berbeda dengan kelompok Islam 
tradisionalis, berpendapat bahwa ajaran Islam sesuai dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Mereka mendorong 
penelaaahan ulang serta menjelaskan kembali doktrin-doktrin Islam dalam 
bahasa pemikiran modern.17 

Ciri kuat kelompok modernis ini adalah keyakinan mereka bahwa 
Islam harus diterjemahkan secara rasional sehingga mampu membangun 
dan bersaing dengan peradaban modern. Untuk itu pintu ijtihad  bagi 
mereka tidak pernah tertutup. Organisasi dan institusi pendidikan Islam 
hendaknya dikelola  secara modern sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
umat  pada zamannya. Itu semua diperlukan agar umat bisa keluar dari 
kolonialisme Barat, kemiskinan, dan kebodohan.18 

 
Dakwah dalam Perspektif 

a. Pengertian Dakwah 
Dakwah secara etimologi berasal dari kata da’a yang memiliki banyak 

makna:  nadahu berarti tholabahu (memintanya)  da’ahu lisy-sya’i yang 
berarti hatstsahu alaihi (mengajarkannya), da’a ilallah berarti da’a ila 
‘ibadatihi (mengajak untuk beribadah kepada-Nya).19 Sedangkan dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, dakwah mempunyai arti penyiaran atau 
propaganda.20 

Dakwah Islamiyah artinya menyampaikan seruan Islam, mengajak dan 
memanggil umat manusia agar menerima dan mempercayai keyakinan dan 
pandangan hidup Islam21. Sedangkan menurut Abdurrahman Ar Roisi 
dakwah dalam arti umum yaitu cara menyeru, mengajak, memanggil atau 
mengundang orang untuk menganut, menyetujui, menerima, mengikuti 
dan menyakini suatu idiologi, paham atau pendapat tertentu. Dakwah 
menurut Islam yaitu cara menyeru, mengajak dan memanggil atau 
mengundang umat manusia untuk menganut, menyetujui, menerima, 

                                                                                                                                 
 
17 Fachry Ali dan Bahtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam, Bandung: Mizan, 1986, hal. 

62-63. 
 
18 Ibid., hal. 64. 

19 Ibnul Mandzur, Lisanul Arab. Juz 2, Bairut Libanon: Dar-Sadr, 1997, hlm. 390. 
20 Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia,  Jakarta: Balai Pustaka, 1982, hlm. 

222. 
21 M. Isa Anshary, dalam K.H Zainudin, M.Z. Rahasia Keberhasilan Dakwah. Surabaya: 

Ampel Suci. 1994, hlm 109. 



9 
 

mengikuti dan menyakini aqidah Islamiyah guna kemaslahatan hidup di 
dunia dan akhirat.22 

b. Peran Perempuan dalam Dakwah 
Perempuan di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Ia 

tidak dimuliakan dengan cara menyamaratakan kedudukan maupun 
perannya persis seperti pria. Ia dimuliakan sesuai dengan fithrah 
kewanitaannya. Bahkan kemuliaanya dapat melebihi kemuliaan seorang 
laki-laki. Seorang wanita yang memiliki fithrah berbeda dengan laki-laki 
bukan berarti terkekang dari berbagai peluang,  peranan, dan prestasi. 
Selain sebagai ra’iya di dalam rumah tangga ketika suaminya tiada, 
perempuan juga bisa dan boleh bahkan sering kali bereperan sangat 
penting dalam setiap prestasi seorang laki-laki (baik bagi anak laki-laki, 
bagi ayah atau suaminya). 

 
Perkembangan Organisasi ‘Aisyiyah. 

Secara kelembagaan ‘Aisyiyah mengalami perkembangan yang cepat 
sekali. Warga ‘Aisyiyah yang terdiri dari gadis remaja juga ibu-ibu muda itu 
sangat bersemangat dan mendapatkan respon dari masyarakat. Sehingga secara 
kelembagaan ‘Aisyiyah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang luar 
biasa bagaikan cendawan dimusim hujan. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras 
para pimpinannya yang tanpa pamrih dalam dakwah Islam amar makruf nahi 
munkar, kecuali hanya mengharapkan ridha Allah untuk memajukan para 
perempuan. 

Organisasi ‘Aisyiyah secara vertikal mengalami perkembangan yang 
begitu cepat, apalagi setelah diselenggarakannya rapat tahunan Muhammadiyah 
tahun 1922. Menyerukan agar Muhammadiyah Cabang/grup  mengadakan bagian 
‘Aisyiyah dan menunjuk kepada Siti Badilah untuk mempropagandakan 
‘Aisyiyah.  Mulai saat itu setiap ada Cabang Muhammadiyah berdirilah Cabang 
‘Aisyiyah. Pada tahun 1939 jumlah Cabang dan Gerombolan (ranting) 
Muhammadiyah yang sudah ada ‘Aisyiyah sejumlah 491. 

Struktur organisasi ‘Aisyiyah secara horizontal terdiri dari beberapa 
bagian (majelis) yang menggambarkan kegiatan ‘Aisyiyah saat itu. 

Tahun 1930, dalam konggres XIX di Bukit Tinggi ‘Aisyiyah memutuskan 
adanya Badan Pembantu Pimpinan yang disebut Urusan yang terdiri dari: 
1. Urusan Siswo Proyo Wanito (SPW) yang bertugas membina dan memajukan 

puteri-puteri di luar sekolah (ekstra kurikuler) supaya menjadi pengganti 
‘Aisyiyah (tahun 1931 diubah menjadi Nasyiatul ‘Aisyiyah dan pada tahun 
1935 urusan SPW diganti menjadi Urusan Nasyiatul ‘Aisyiyah). 

2. Urusan Madrasah bertugas mengurus sekolah-sekolah, madrasah-madrasah 
khusus puteri. 

3. Urusan Tabligh bertugas mengurus penyiaran agama lewat pengajian, kursus, 
dan asrama. 

                                                
22Abdurrahman Ar Roisi, dalam K.H Zainudin, M.Z. Rahasia Keberhasilan Dakwah. 

Surabaya: Ampel Suci. 1994, hlm 110. 
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4. Urusan wal ‘Asri mengusahakan adanya beasiswa bagi perempuan yang ingin 
meneruskan sekolah tetapi tidak mempunyai biaya (tahun 1935 masuk urusan 
tabligh). 

5. Urusan Azaakirat berusaha mencari dana untuk kas ‘Aisyiyah dan sumbangan 
untuk gedung ‘Aisyiyah dengan mendirikan koperasi (tahun 1935 urusan ini 
dihapus dan ditangani oleh Organisasi).  

Pada tahun 1939 dalam konggres XXVIII di Medan diputuskan antara lain 
menambah Urusan Pertolongan (PKU) dan mengubah nama Urusan Madrasah 
menjadi Urusan Pengajaran. 

Apabila pada awal berdirinya ‘Aisyiyah masih menjadi bagian 
Muhammadiyah maka pada tahun 1933 ‘Aisyiyah menjadi struktur yang mandiri 
dengan menjadi salah satu Majelis dalam Muhammadiyah yang disebut Majelis 
Pimpinan ‘Aisyiyah (MPA), dan berhak menyelenggarakan konggres secara 
terpisah. ‘Aisyiyah diberi kebebasan untuk melaksanakan programnya tanpa harus 
menunggu keputusan dari konggres Muhammadiyah  selama programnya tidak 
melanggar Huishoudelijk (Anggaran Dasar) Muhammadiyah. 
 
Corak Pemikiran Tokoh ‘Aisyiyah dan Gerakan Dakwah pada Periode Awal 
(1917-1945)   

Salah satu kunci keberhasilan ‘Aisyiyah sehingga tetap eksis melintasi 
berbagai tantangan zaman adalah peran para tokohnya. Kecerdasan, pengetahuan 
yang luas, komitmen perjuangan, keberanian, dan keteladanannya merupakan 
salah satu kunci yang dapat membawa ‘Aisyiyah berkibar di seluruh nusantara, 
dan keberadaannya senantiasa membawa manfaat bagi kehidupan dan kemajuan 
bangsa. Para tokoh awal yang merupakan perintis organisasi ‘Aisyiyah ini antara 
lain adalah; 

 
1. Siti Walidah. 

“Saya titipkan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah kepadamu 
sebagaimana almarhum Kyai Ahmad Dahlan menitipkannya ..”. 

Siti Walidah adalah istri pertama K.H. Ahmad Dahlan. Perempuan 
yang senantiasa menemani perjuangan dari suaminya. Bahkan ketika 
langgar K.H. Ahmad Dahlan dibongkar paksa oleh masyarakat yang tidak 
setuju, Siti Walidah tetap menemani suaminya yang berniat pergi (keluar) 
dari Yogyakarta. Akhirnya, berkat bujukan saudaranya, K.H. Ahmad 
Dahlan yang waktu itu telah sampai di stasiun Tugu kembali lagi ke 
rumahnya. 

Siti Walidah lahir di kampung Kauman pada tahun 1872 M dari 
ayah yang bernama K.H. Muhammad Fadhil bin Kiai Penghulu Haji 
Ibrahim bin Kiai Muhammad Ali Ngraden Pengkol dan Ibu Nyai Mas.23 

Pelajaran agama dia dapatkan dari keluarga dan suaminya (K.H. 
Ahmad Dahlan) yang mengantarkannya kepada wacana-wacana pemikiran 

                                                
23 Yunus Anis, Riwayat Hidup Nyai Ahmad Dahlan Ibu Muhammadiyah dan Aisyiyah 

Pelopor Pergerakan Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Mercusuar, 1968), hlm. 8. 
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keagamaan yang luas. Terutama mengenai perempuan dalam perspektif 
Islam.24 

Nyai Ahmad Dahlan juga seorang da’i perempuan yang senantiasa 
mendampingi suaminya dalam berdakwah. Dia bersama sang suami secara 
bersamaan menjalankan tugas sebagai seorang ulama yang menyebarkan 
Islam modern yang berdasar kepada al-Qur’an dan Hadits. 

Tekanan terhadap hak-hak kaum perempuan telah  membuka 
wacana Nyai Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan nasib kaumnya. Atas 
dorongan sang suami dan tekad yang kuat, akhirnya pada tahun 1914 dia 
membuat kelompok pengajian perempuan yang anggotanya adalah 
perempuan muda dan ibu-ibu. Guru dari pengajian itu adalah Nyai Ahmad 
Dahlan sendiri dan suaminya. Mereka berdua selalu menekankan 
pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Pengajian yang dirintis bersama 
dengan K.H. Ahmad Dahlan antara lain adalah Sopo Tresno, Wal ‘Asri, 
dan Maghribi School.  Wal ‘Asri adalah pengajian yang di laksanakan 
bakda Ashar untuk ibu-ibu maupun remaja puteri baik dari masyarakat 
Kauman maupun di luar Kauman seperti kampung Lempuyangan, 
Karangkajen dan Pakualaman. Adapun pengajian Maghribi School 
dilaksanakan bakda maghrib diperuntukkan bagi para buruh batik, setelah 
menyelesaikan pekerjaannya. Materi pengajian antara lain adalah masalah 
agama, membaca, dan menulis agar bisa bersikap jujur dan tidak merasa 
kecil hati karena menganggap dirinya bodoh.  

Yang menarik adalah ketika Nyai Ahmad Dahlan mampu 
menyesuaikan dirinya dengan pemikiran sang suami mengenai pendidikan 
Islam modern. Perhatian Nyai Dahlan dalam bidang pendidikan Islam 
sangat besar. Dia menyadari bahwa dirinya mempunyai suatu kewajiban 
untuk memberikan corak berbeda kepada masa depan bangsanya.  

Untuk memikul tugas berat itu, dia mulai mendidik kader-kader 
muda bangsa melalui media penyelenggara internaat (pondok),25 
Khususnya bagi anak perempuan. Usahanya membina generasi muda telah 
dipersiapkan bersama suami melalui pendidikan asrama yang ada di 
rumahnya. Mereka dididik dengan ilmu pengetahuan dan bekal yang 
cukup banyak untuk hidup di masa depan. Termasuk pendidikan agama. 

Siti Walidah atau Nyai Haji Ahmad Dahlan terpilih memimpin 
Aisyiyah selama 7 periode. Pencapaian dakwah Aisyiyah pada masa 
kepemimpinannya adalah 
a. 1922, mendirikan mushalla Aisyiyah yang pertama untuk shalat 

jamaah para wanita muslimah, belajar membaca doa salat dengan 
fasih, meluruskan aqidah, tuntunan akhlakul karimah dan muamalah 
duniawiyah. 

b. Gerakan menertibkan pakaian perempuan Islam, dan berkerudung. 

                                                
24 Suratmin, Nyai Ahmad Dahlan Pahlawan Nasional (Jakarta: Depdikbud, 1977), hlm. 

18. 
25 Bisyron Ahmadi Ranadirdja, Cikal Bakal Sekolah Muhammadiyah (Yogyakarta: Badan 

Pembantu Pelaksana Pembantu Pendidikan Pawiyatan Wanita Sekolah Dasar Muhammadiyah 
Kauman Yogyakarta, 1980), hlm. 8. 
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c. 1922, menyerukan semua cabang atau Groep Muhammadiyah 
membentuk bagian Aisyiyah. 

d. 1923, pemberantasan buta huruf Arab dan Latin untuk kaum muda dan 
kaum tua, yang kemudian menjadi Sekolah Aisyiyah Maghribi 
“Aisyiyah Maghribi School (AMS). 

e. 1926, penerbitan majalah resmi Aisyiyah pertama “Suara Aisyiyah”. 
f. 1930, kursus Bahasa Indonesia di setiap Cabang Aisyiyah, untuk 

mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 
g. 1930, membentuk Badan Pembantu Pimpinan Urusan Siswa Praja 

Wanita, Urusan Madrasah (sekolah khusus putri), Urusan Tabligh 
(penyiaran agama melalui pengajian, kursus, silaturahmi), Urusan Wal 
Asri (beasiswa bagi puteri-puteri yang akan melanjutkan ke Normal 
School, Muallimat, Urusan Adzaakirat (mencari dana). 

 
2. Siti Bariyah 

“ …Kapasitas intelektual Siti Bariyah vice voorzitter ‘Aisyiyah 
diakui oleh HB Muhammadiyah, sehingga pada tahun 1923 diberi otoritas 
membuat tafsir tujuan Organisasi  yang dimuat dalam Soewara 
Moehammadijah nomor 9 Th. Ke 4 September 1923 memuat artikel  
“Tafsir Maksoed Moehammadijah”. 

Siti Bariyah binti Hasyim Ismail, lahir di Kauman, Yogyakarta 
pada tahun 1325 H. Berdasarkan informasi dalam sebuah catatan pribadi 
peninggalan Haji Hasyim Ismail disebutkan “ Tatkala dhahiripun Bariyah 
amargi ing dinten Jum’ah legi kaping 21 wulan Shafar tahun Be Sanat 
1325” (ketika lahir anak perempuan Bariyah bersamaan dengan hari 
Jum’at legi, tanggal 21 bulan Shafar tahun Be sanat 1325). 

Dalam proses pembentukan bahagian Aisyiyah, Siti Bariyah, 
lulusan Sekolah Netral, dipercaya sebagai ketua pertama. Dia sebagai 
lulusan Neutraal Meisjes School dan aktivis pengajian Sapa Tresna 
dipandang memiliki kecakapan khusus dalam memimpin salah satu organ 
di Persyarikatan Muhammadiyah ini. Adapun struktur pertama HB 
Muhammadiyah bagian Aisyiyah adalah sebagai berikut: 

Siti Bariyah (president), Siti Badilah (secretaris), Siti Aminah 
Harowi (penningmeester), Ny. H Abdullah, Ny. Fatimah Wasool, Siti 
Dalalah, Siti Wadingah, Siti Dawimah, dan Siti Busyro (commissaris). 

Cukup menarik dalam proses pembentukan struktur pertama HB 
Muhammadiyah Bahagian Aisyiyah ini. Terdapat nama Siti Busyro yang 
tak lain adalah putri K.H. Ahmad Dahlan, pendiri dan president HB 
Muhammadiyah. Sekalipun Siti Busyro putri pendiri Muhammadiyah, 
tetapi kecakapannya dalam memimpin organisasi tidak terlalu menonjol 
dibanding Siti Bariyah. Bahkan, Nyai Ahmad Dahlan sendiri tidak dipilih 
sebagai president pertama Aisyiyah. Di sinilah letak profesionalisme dan 
kemodernan Muhammadiyah. Siti Bariyah di kenal sebagai kader yang 
sangat fasih berbahasa Melayu dan bahasa Belanda. 



13 
 

Dia adalah Ketua Aisyiyah pertama yang meduduki jabatan puncak 
Aisyiyah pertama kali pada tahun 1917 sampai 1920. Lalu dia terpilih 
kembali pada tahun 1927 sampai 1929. 

.Masa kepemimpinan Siti Bariyah mencatatkan prestasi penting. 
Antara lain: 
a. 1917, organisasi Aisyiyah secara resmi berdiri, masih merupakan 

bagian Wanita Muhammadiyah, yang bertugas “memimpin, membina 
dan memelihara anggota Muhammadiyah perempuan”. 

b. 1919, berdirinya Siswa Praja Wanita, yang merupakan cikal bakal 
Nasyiatul ‘Aisyiyah.  

c. 1919, mendirikan Taman Kanak-Kanak yang di beri nama Frobel. 
Aisyiyah adalah pelopor Taman Kanak-Kanak di Indonesia. 

d. 1923, menulis artikel di Soeara Moehammadiyah no 9 Th ke 4 
September 1923 tentang “ Tafsir Maksoed Moehammadiyah “. 

e. 1926, terlibat dalam proses merintis penerbitan Soeara ‘Aisyiyah, 
merupakan salah satu dari empat redaktur soeara ‘Aisyiyah. 

f. 1928, Aisyiyah turut memprakarsai Konggres Perempuan Indonesia 
dan berdirinya Federasi Organisasi Wanita.26 

 
3. Siti Aisyah Hilal 

“…Bukan Muhammadijah jang menghadjatkan kepada kita, tetapi 
kitalah jang menghadjatkan akan hidup suburnja Muhammadiyah…” 

Siti ‘Aisyah puteri K.H. Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada 
tahun 1905, anak ke empat dari enam bersaudara yakni Johanah ( 1890 ), 
Siraj (1898), Siti Busyro ( 1903 ) Siti ‘Aisyah (1905), Irfan (1907), Siti 
Yuharon (1908). 

Siti ‘Aisyyah merupakan generasi kedua yang mengikuti anjuran 
K.H. Ahmad Dahlan untuk belajar di Neutral Meisjes School bersama 
dengan Siti Zaenab, Siti Dauchah, Siti Dalalah, Siti Busyro, Siti Hayinah, 
dan Siti Badilah. 

Terpilih memimpin Aisyiyah selama 7 periode (1931, 1937, 1939, 
1940, 1941, 1944 dan 1950). Periodesasi kepemimpinan Aisyiyah, sejak 
berdirinya sampai 1940, waktunya satu tahun. Mulai tahun 1941, 
periodesasi kepemimpinan Aisyiyah menjadi 3 tahun. Siti ‘Aisyah dalam 
kepemimpinannya yang ke-6 dan ke-7, periodenya 3 tahun. Jadi dia 
memimpin Aisyiyah selama 10 tahun. 

Keberhasilan kepemimpinan Siti Aisyah Hilal antara lain : 
a. 1931, Siswa Praja Wanita diganti Nasyiatul ‘Aisyiah. Ada semboyan 

“Yang patah tumbuh, Yang hilang berganti”. Nasyiatul Aisyiyah 
disiapkan agar hidup subur sebelum Aisyiyah patah, dan siap sedia 
sebagai penerus sebelum yang tua hilang (menghadap Allah). 

b. 1937, penyelenggaraan lomba bayi sehat pada konggres 
Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta. 

                                                
26 Mu’arif dan Hajar Nur Setyowati, Srikandi Srikandi ‘Aisyiyah., Penerbit Suara 

Muhammadiyah 2011, hlm.93. 
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c. 1939, Aisyiyah telah tersebar diseluruh penjuru tanah air sejumlah 491 
Ranting dan Cabang. 

d. 1942-1945, masa pendudukan Jepang ‘Aisyiyah menggunaakan 
strategi perjuangan untuk menyelematkannya dari ancaman pemerintah 
Jepang. Dengan menggabungkan kegiatannya dalam Fujinkai. Karena 
Madrasah dan sekolah tidak boleh aktif, maka Madrasah diganti 
pengajian rutin, Mu’allimat diganti Pengajian Menengah Aisyiyah 
(PMA), menggerakkan anggotanya bergabung  dalam Palang Merah 
Indonesia, dan menggerakkan dapur umum. 

e. Setelah merdeka, Aisyiyah mendirikan BKIA, Rumah Bersalin, 
Asrama Putri, Panti Asuhan, Penitipan bayi dan anak, menyantuni 
bencana alam, membuka Universitas Sastra Arab Ummul Mukminin.27 

 
4. Siti Munjiyah 

“Perempuan dan lelaki Islam itu masing-masing berhak 
berkemajuan dan berkesempurnaan, dan bahwasanja yang dikata kemajuan 
dan kesempurnaan itu ialah menurut hak batas-batasnya sendiri-sendiri”. 

Siti Munjiyah binti Hasyim Ismail lurah Keraton Yogyakarta lahir 
di Kauman Yogyakarta pada tahun 1896. Keluarganya dikenal sebagai 
Bani Hasyim penggerak Muhammadiyah sejak pertama kali didirikan. Siti 
Munjiyah dikenal sebagai orator yang mampu membakar semangat massa, 
maka ia sering mendapat kepercayaan K.H. Ahmad Dahlan menghadiri 
undangan undangan tabligh. Munjiyah memiliki kemauan yang kuat, tegas 
dan tidak kenal takut. 

Siti Munjiyah selain dikenal sebagai penganjur mengenakan 
pakaian menutup aurat bagi perempuan dengan kerudung, yang 
merupakan perintah agama, juga menjelaskan bahwa kedudukan kaum 
perempuan dalam agama Islam. Menurutnya agama Islam bukan hanya 
diperuntukan bagi kaum laki-laki tetapi perempuan juga wajib 
menjalankannya. Bukan hanya kaum lelaki yang wajib memajukan agama 
Islam, tetapi kaum perempuanpun juga memiliki hak yang sama untuk 
memajukan agama Islam.  

Siti Munjiyah terpilih memimpin Aisyiyah selama 5 periode (1932, 
1933, 1934, 1935 dan 1936). Dia merupakan salah seorang tokoh 
Konggres Perempuan Indonesia I tahun 1928, saat itu dia berpidato 
menyampaikan gagasannya tentang “Derajat Perempuan”.  
 

5. Siti Badilah 
“Orang-orang Muhammadiyah tidak hanya merelakan harta benda 

dan waktunya untuk Muhammadiyah, tetapi dirinya juga direlakan. 
Seorang bapak mengorbankan seluruh waktunya untuk Muhammadiyah 
dan ibu berjuang memenuhi keperluan hidup rumah tangga. Sebaliknya, 

                                                
27 Baca Lampiran buku Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Aisyiyah (Yogyakarta: 

PP Aisyiyah, tt), hlm. 122. 
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bila ibu yang berdakwah untuk Muhammadiyah, maka bapak yang 
mencukupi segala keperluan rumah tangga”.  

Siti Badilah lahir di Yogyakarta pada tahun 1904, dia termasuk 
salah satu dari enam murid perempuan K.H. Ahmad Dahlan yang 
disiapkan sebagai kader pimpinan. Siti Badilah termasuk angkatan kedua 
yang mengikuti anjuran K.H. Ahmad Dahlan untuk sekolah di Neutraal 
Meisjes School, dan sore harinya diberi pelajaran agama oleh K.H. Ahmad 
Dahlan. Siti Badilah adalah seorang yang cerdas, berani, gemar membaca 
dan mahir berbahasa Belanda dan Inggris. Kemampuannya berbahasa 
asing digunakan untuk mencari bahan materi pengajian yang ada di 
ensiklopedi. Siti Bariyah sering ditugasi oleh K.H. Ahmad Dahlan untuk 
bertabligh di kalangan kaum terpelajar, di Kweekschool, baik di 
Yogyakarta maupun di luar kota.  

Siti Badilah juga mendapat pendidikan di MULO yang dikenal 
progresif, kesan Siti Badilah ketika di MULO “Guru-guru pada masa itu 
betul-betul ahli, sehingga segala pelajaran yang diberikan benar-benar 
terikat di otak para pelajar. Hingga sekarang semua pelajaran yang 
diberikan ketika saya mula-mula sekali masuk MULO masih terbayang 
jelas dan melekat di ingatan saya”.   

Siti Badilah terpilih memimpin Aisyiyah pada tahun 1938. 
Kepemimpinan Siti Badilah memang cukup singkat, yaitu hanya satu 
tahun. Namun waktu yang singkat tersebut dia manfaatkan untuk 
membesarkan Aisyiyah di arena Konggres Wanita Indonesia II tahun 
1938. 

Tema pokok Kongres adalah menggalang persatuan dan kesatuan 
antara organisasi wanita Indonesia yang pada waktu itu masih bergerak 
sendiri-sendiri. Kongres ini telah berhasil membentuk badan federasi 
organisasi wanita yang mandiri dengan nama "Perikatan Perkoempoelan 
Perempoean Indonesia" disingkat PPPI.28 Dan pada tahun 1946 menjadi 
Kongres Wanita Indonesia disingkat KOWANI sampai saat ini. 

Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut 
kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan wanita 
Indonesia dan atas keputusan Kongres Perempoean Indonesia pada tahun 
1938 di Bandung, tanggal 22 Desember diangkat menjadi "Hari Ibu". 
Keputusan ini dikukuhkan dengan keputusan Presiden RI No. 316 tanggal 
16 Desember 1959 menjadi Hari Nasional yang tidak diliburkan.  
 

5. Siti Hayinah. 
“Sangatlah jahat dan durhaka besar, orang yang berani 

menghalang-halangi perempuan belajar dan melarang kaum istri untuk 
mengetahui tulis baca, nyatalah mereka yang mengharamkan itu bertabuh 
di ujung lidah, bergandang diujung bibir, demikian pun katanya itu salah 
dan alasannya lemah”. 

                                                
28 Badilah Zubair; Tetap Rajin Membaca dan Giat Berda’wah”. Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah, no.13 tahun ke 59/1979. 
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Siti Hayinah lahir di Yogyakarta pada tahun 1906, puteri Haji 
Mohammad Narju, pengusaha batik dan aktivis Muhammadiyah. Siti 
Hayinah adalah kader K.H. Ahmad Dahlan yang sekolah di Neutraal 
Meisjes School. Setelah lulus masuk Holland Inlandsche School (HIS) dan 
Fur Huischound School (sekolah ketrampilan dalam kehidupan rumah 
tangga, seperti memasak, dan menjahit). 

Tahun 1925 dalam usia 19 tahun Siti Hayinah menjadi Sekretaris 
mendampingi Nyai Ahmad Dahlan presiden HB Muhammadiyah bahagian 
‘Aisyiyah. Hayinah memiliki kecakapan dalam bidang tulis menulis, 
mempunyai wawasan luas dan kemampuan dalam berorasi sehingga sering 
di tugaskan untuk melakukan kegiatan di luar Muhammadiyah. 

Tahun 1928 Siti Hayinah pada rapat umum ketiga Kongres 
Perempuan Indonesia, mendapat kehormatan menyampaikan materi 
dengan judul “Persatuan Manusia” tema ini sangat kontekstual dengan 
semangat persatuan yang tengah digelorakan dalam kongres perempuan 
Indonesia pertama. 

Pada kesempatan itu Siti Hayinah mengusulkan untuk mendirikan 
bibliotheek (perpustakaan) bagi perempuan dan mengusulkan terbitnya 
surat kabar atau majalah dan kitab bagi kaum ibu. 

Pada tahun 1938 sampai dengan 1940 Siti Hayinah di tetapkan 
sebagai hofdredactrice atau pimpinan redaksi majalah Suara ‘Aisyiyah, 
dan pada tahun 1946, 1953, 1956, 1959 dan 1962 diangkat sebagai ketua 
Aisyiyah. Dalam kongres ‘Aisyiyah ke 21 di Medan Siti Hayinah 
mengakhiri pidatonya tentang “Kepentingan Lectuur Perempoean” dengan 
menyampaikan sambutannya yang berbunyi; “Marilah Suara ‘Aisyiyah itu 
kita hidupi betul-betul….. kalau tidak, baiklah kita bunuh saja mati-mati 
dan kita tanam dalam-dalam.29 

 
6.  Siti Umniyah.  

“Perintis gerakan Thalabussa’adah, Tajmilul Akhlak, dan Dirasatul 
Banat, yang kemudian dapat mendirikan Bustaanul Athfaal”.  

Siti Umniyah lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 29 
Agustus 1905 puteri Kyai Sangidu dan istrinya Siti Jauhariyah. Kyai 
Sangidu adalah teman seperjuangan K.H. Ahmad Dahlan, rumahnya 
dijadikan pusat kegiatan pembaharuan sehingga disebut sebagai Pendopo 
Tabligh. Kyai Sangidu tercatat dalam Stambuk Muhammadiyah sebagai 
anggota nomor 1. Beliau diangkat menjadi Penghulu ke-12 pada tahun 
1914 dan dianugerahi tongkat pusaka, payung, dan pakaian kebesaran 
dengan nama kehormatan Kanjeng Kyai Penghulu Muhammad 
Kamaluddiningrat. Kyai Sangidu mempunyai tujuh putera yakni; Siti 
Umniyah, Darim, Wardan, Janah, Jundi, Burhanah dan War’iyah. 

Siti Umniyah termasuk murid perempuan yang langsung mendapat 
didikan K.H. Ahmad Dahlan, pendidikan dasar di Sekolah Pawiyatan pada 

                                                
29 Baca Adaby Darban (ed.),  Aisyiyah dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia: 

Sebuah Tinjauan Awal (Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM, 2010), hal. 89-93 



17 
 

tahun 1915 kemudian melanjutkan ke al-Qismul Arqa (sekolah untuk 
melatih kader mubaligh dan guru agama Muhammadiyah). Setelah lulus 
kemudian menjadi guru generasi awal Mu’allimat Muhammadiyah dan 
Tsanawiyah Muhammadiyah.  

Adapun kiprah Siti Umniyah dalam kegiatan dakwah ‘Aisyiyah 
antara lain: 
1. Menyerukan  para gadis menggunakan kerudung untuk menutup 

kepala. 
2. Menjadi pimpinan Siswo Proyo Wanito dengan kegiatan, latihan 

berpidato, mengaji, berjamaah shalat Subuh dan kegiatan lainnya. 
3. Merintis gerakan Thalabussa’adah, Tajmilul Akhlak, dan Dirasatul 

Banat yang kemudian dapat mendirikan Taman Kanak-Kanak 
‘Aisyiyah Bustanul Athfal. 

4. Memprakarsai gerakan dakwah silaturahmi “huis bezoek” dakwah dari 
rumah ke rumah.30 

 
Nyai Ahmad Dahlan, Siti Bariyah, Siti Munjiyah, Siti ‘Aisyah, Siti 

Badilah, Siti Hayinah dan Siti Umniyah adalah para tokoh awal ‘Aisyiyah. 
Pemikiran dan kiprah mereka didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam yang 
berkemajuan. Keberhasilan para tokoh tersebut diraih karena adanya 
kemauan yang kuat, keikhlasan, komitmen dan potensi serta kepercayaan 
dan dukungan dari berbagai pihak. 

 
Kiprah dan Capaian Dakwah ‘Aisyiyah pada Periode Awal 1917-1945 

Kiprah dan capaian dakwah ‘Aisyiyah pada periode awal ini dapat 
diklasifikasikan menjadi beberapa bidang: 
1. Bidang Pembaharuan Pemikiran Perempuan Islam Indonesia. 

Kelahiran dan kehadiran ‘Aisyiyah merupakan bentuk pembaharuan 
yang menjunjung tinggi dan memuliakan kaum perempuan serta 
mendorongnya untuk berkiprah di ruang publik guna membawa misi dakwah 
dan tajdid bagi kemajuan hidup manusia 

 
2. Bidang Pembinaan Generasi Muda (sebagai upaya kaderisasi) melalui 

pendidikan dan pengajian-pengajian seperti; Thalabussa’adah, Tajmilul 
Akhlak, Jami’atul Athfal, Dirosatul Banat, dan kader intilan yakni mengikut 
sertakan kaum muda dalam setiap kegiatan (pengajian).  

3. Bidang komunikasi. 
Mengingat perkembangan ‘Aisyiyah yang sangat cepat maka 

diperlukan media komunikasi yang efektif. Dipilihlah Majalah Suara 
‘Aisyiyah sebagai alat komunikasi dan informasi sekaligus sebagai media 
dakwah. 

4. Bidang Kebangsaan 

                                                
30 Wawancara dengan ibu Hadiroh ahmad Wardan Diponongrat Cucu ibu Siti Umniyah. 

Yogyakarta: 20 April 2012.  
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Sebagai komponen bangsa ‘Aisyiyah terlibat dalam setiap kegiatan 
untuk membela dan memajukan bangsa dan negara, baik pada saat penjajahan 
Belanda maupun pada saat pendudukan Jepang. 

 
Kesimpulan 

Islam tidak pernah menjadikan perempuan sebagai makhluk nomor dua 
setelah laki-laki. Perempuan memiliki kedudukan yang sederajat dengan laki-laki. 
Anggapan bahwa perempuan itu sebagai kanca wingking yang hanya mengurusi 
masalah domestik muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat muslim 
nusantara terhadap ajaran Islam yang murni. Dalam al-Qur’an telah disebutkan 
bahwa yang membedakan satu muslim dengan muslim yang lain adalah taqwanya 
(inna akromakum ‘indallahi atqaakum), bukan karena dia laki-laki atau 
perempuan. Disamping itu, ajaran agama-agama sebelum Islam di Nusantara 
sangat mempengaruhi perilaku penduduk terhadap kaum perempuan (seperti 
kewajiban sati bagi istri yang suaminya meninggal). Kehadiran penjajah Belanda 
di bumi Nusantara, yang banyak menjadikan perempuan pribumi sebagai gundik 
semakin mendiskreditkan posisi perempuan.  

Saat pembaharuan Islam muncul ke permukaan di dunia, para tokoh mulai 
memperhatikan nasib perempuan. Mereka membuat sebuah konsep untuk 
memajukan penduduk di dunia muslim, salah satunya melalui pendidikan. 
Sebenarnya kaum perempuan juga ingin maju atau setara dengan laki-laki dalam 
berbagai bidang. Akan tetapi budaya patriarkhi yang masih melekat erat dalam 
kehidupan membuat masyarakat sulit menerima, bahkan menganggap hal itu tidak 
ilok bagi kaum perempuan. Kenyataan seperti itu terjadi pada Kartini. Ahmad 
Dahlan, salah seorang tokoh pembaharuan, beranggapan bahwa kemajuan kaum 
perempuan merupakan sebuah keniscayaan. Tidak mungkin kaum laki-laki maju 
sendiri tanpa keberadaan kaum perempuan. Kaum perempuan mempunyai posisi 
penting dalam keluarga. Merekalah yang mendidik anak sejak kecil sehingga  
kepribadian seorang anak lebih dekat dengan sang ibu daripada bapaknya. Untuk 
itu Ahmad Dahlan bersama istrinya mengorganisir para perempuan muda guna 
diberi pelajaran keislaman dan diajak berorganisasi. Hal ini diawali dengan 
penyiapan kader pimpinan yang akan menjadi pelaku dakwah. Tahun 1913 K.H. 
Ahmad Dahlan menganjurkan gadis-gadis muda untuk masuk sekolah di Neutraal 
Meisjes School (sekolah umum) dan sore harinya diberi pelajaran pendidikan 
agama.  

Kenyataan tersebut melatarbelakangi lahirnya ‘Aisyiyah pada tahun 1917. 
Kelahiran ‘Aisyiyah semula hanya menjadi bagian dari Muhammadiyah di ibu 
tempat Yogyakarta saja. Lalu pada tahun 1922 H.B. Muhammadiyah membuat 
keputusan bahwa seluruh cabang dan gerombolan Muhammadiyah di Hindia 
Timoer wajib mengadakan bahagian ‘Aisyiyah. Sejak itu, ‘Aisyiyah mulai 
berkembang pesat di Nusantara. 

Corak pemikiran para tokoh ’Aisyiysah menunjukkan mereka termasuk 
paham modernisme Islam  yaitu  Islam sebagai agama yang berkemajuan, agama 
dengan ajaran yang membebaskan, mencerahkan dan memajukan. Pemahaman ini 
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sangat berpengaruh dalam  perkembangan dakwah ‘Aisyiyah ke depan. Para 
tokoh ’Aisyiyah menyadari akan pentingnya perempuan berpartisipasi dan 
berperan dalam Dakwah Islam Amar Makruf Nahi Munkar bersama-sama dengan 
laki-laki untuk mempercepat terwujudnya Baldatun Thayibatun wa Rabbun 
Ghafur.  

Perkembangan ‘Aisyiyah mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi persebaran 
dan fungsi sosial. Fungsi persebaran berkaitan dengan jumlah keanggotaan 
‘Aisyiyah yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Fungsi persebaran 
ini juga dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah cabang dan gerombolan 
yang memiliki bahagian ‘Aisyiyah. Jumlah ini meningkat pesat dari tahun 1927 
sampai 1940. Fungsi persebaran juga dapat dimaknai sebagai pengakuan yang 
diberikan Muhammadiyah sendiri kepada ‘Aisyiyah. Semula pengakuan itu 
“hanya” berupa bahwa ‘Aisyiyah merupakan bahagian dalam Muhammadiyah. 
Pada tahun 1933 diputuskan bahwa ‘Aisyiyah berhak mengadakan konggres 
sendiri. Selain itu, pada tahun 1927 ‘Aisyiyah juga sudah masuk dalam konstelasi 
pergerakan perempuan nasional. Bahkan setahun kemudian, pada tanggal 22 
Deseember 1928,  ‘Aisyiyah turut memprakarsai konggres perempuan pertama di 
Nusantara. Tanggal tersebut kini ditetapkan sebagai hari ibu. 

Kiprah dan capaian ‘Aisyiyah dapat dilihat dari prestasi ‘Aisyiyah dalam 
mengangkat derajat kaum perempuan sehingga mendapatkan hak-hak mereka. 
Gerakan ‘Aisyiyah ini adalah yang pertama mengajarkan bagaimana mendidik 
anak, dengan melahirlah Taman Kanak-Kanak Bustanul Athfal ‘Aisyiyah, 
perguruan anak-anak tertua di Indonesia. Pemberantasan buta huruf bagi kaum 
putri remaja sudah dipelopori ‘Aisyiyah sejak tahun 1923. ‘Aisyiyah juga yang 
mempelopori rumah untuk janda dan perempuan jompo. Hal yang paling penting 
dari peran ‘Aisyiyah adalah keberadaannya dalam membangun kesadaran kaum 
perempuan bahwa mereka mempunyai tanggungjawab yang sama besar dengan 
kaum laki-laki terutama untuk  turut serta dalam pergerakan nasional guna 
memerdekakan diri dari belenggu penjajahan. 

Saran 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih banyak 
kekurangan, baik dari segi bahasa maupun pemilihan sumber. Oleh karena itu 
penulis dengan senang hati menerima kritik dari berbagai pihak demi sumbangan 
yang lebih baik terhadap kepentingan dunia akademik. 

Penulis masih merasa kurang maksimal dalam mengerjakan Tesis ini 
disebabkan beberapa faktor, terutama dalam masalah pengumpulan data. 
Beberapa informan mengatakan kepada penulis bahwa data yang lebih lengkap 
tentang Tesis ini untuk saat ini ada di kantor Pimpinan Pusat Muhamadiyah dan 
Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah. Sesampai penulis di sana ternyata  data tidak 
selengkap yang penulis bayangkan. Ada juga informan yang mengatakan bahwa 
data tentang ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah yang lebih lengkap dapat diperoleh di 
ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) dan Perpusnas. Tetapi kedua lembaga 
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itu berada di Jakarta. Sedangkan data yang ada di kantor Muhammadiyah maupun 
’Aisyiyah di Yogyakarta pada umumnya sulit untuk dilacak di Muhammadiyah.  

Untuk itu, dalam waktu dekat, penulis menyarankan agar Muhammadiyah 
segera memperhatikan sistem dokumentasinya dengan menempatkan ahli dalam 
bidang pengurusan dokumentasi dan sejarah Muhammadiyah atau ‘Aisyiyah. 
Termasuk dalam hal ini adalah digitalisasi arsip untuk melindungi dokumen-
dokumen  yang sudah tua. 
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