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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Pembahasan perempuan dan relasinya dengan laki-

laki yang kemudian dikenal    sebagai relasi jender, telah

mendapat perhatian dan menempati perspektif pembahasan

yang unik dan beragam. Banyak aspek menjadi pisau analisis

bagi kajian-kajian perempuan, termasuk kajian melalui

perspektif tafsir dan penafsiran nas al-Qur 'an dan Hadis.

Pembahasan perempuan yang muncul dari berbagai

perspektif ini banyak dilakukan hanya untuk mengingatkan

dan menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya

peran perempuan dalam kehidupan masyarakat sejak masa

dahulu hingga masa sekarang.

Penelitian yang berjudul 'Relasi Jender dalam Al-

Qur'an: Studi terhadap Tafsir AI-Qurtubi dan Al-Razi' adalah

sebuah penelitian yang menggunakan salah satu metode dan

analisis tafsir. Sebagai basil kerja penelitian, ·peneliti

rnenyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu saran. masukan dan  kritikan yang .sifatnya

membangun dari semua pihak yang membaca hasil



penelitian ini sangat diharapkan. Setiap masukan, saran, kritik dan

pikiran peneliti hargai sebagai perbaikan dan penyempurnaan di

masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor

UIN Sumatera   Utara yang telah membantu biaya penelitian

ini melalui dana DIPA tahun 2016. Terimakasih kepada Bapak

Kepala Lembaga Peneiitian yang telah memberikan peneliti

kesempatan dan kepercayaannya untuk turut mengisi ruang

penelitian bagi dosen di Perguruan Tinggi ini. Terimakasih

kepada semua pihak yang telah mernbantu peneliti dalam

penyediaan literatur, informasi dan data. Segala bantuan mereka

menambah dan memperkaya khazanah keilmuan peneliti dalam

bidang tafsir dan ilmu tafsir. Bantuan mereka juga telah

memudahkan peneliti menyelesaikan kerja ini sehingga penelitian

ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Selanjutnya peneliti sangat mengharapkan bahwa basil kerja

yang tidak sempurna ini dapat menjadi pembuka ide dan

khazanah keilmuwan dari   aspek penelitian kepada pembaca



dan kepada mereka yang membutuhkan. Semoga Allah

mencintai orang yang mencintai ilmu dan al-Quran, Semoga

Allah  memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang

diberikannya dan memanfaatkannya untuk kepentingan

seluruh manusia, bagi semua jenis kelamin, bagi semua urnur,

suku dan bangsa. Amin!

Medan, 30 Oktober 2016

Peneliti

Sukiati, S.Ag., M.A.


