
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam disyariatkan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh 

manusia dan menghindarkan kemadharatan. Salah satu petunjuk Allah 

Subha>nahu wata‘a>la dalam syariat Islam yaitu pernikahan. Pernikahan 

merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subha>nahu wata‘a>la, dan sunnah 

Rasulullah.1 Tujuan diadakannya pernikahan sebagaimana difirmankan Allah 

Subha>nahu wata‘a>la  dalam Qs Ar-Ruum (30): 21 yaitu menjadikan keluarga 

saki>nah, mawaddah wa rahmah.   

َودَّٗة وَ  ٗجا ل ِتَۡسُكنُٓواْ إِلَۡيَها َوَجعََل بَۡينَكُم مَّ ۡن أَنفُِسكُۡم أَۡزَوَٰ تِِهۦٓ أَۡن َخلََق لَكُم م ِ  إِنَّ َوِمۡن َءايََٰ
َرۡحَمة ًۚ

َقۡوٖم يَتَفَكَُّروَن   ٖت ل ِ ِلَك ََلٓيََٰ  فِي ذََٰ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir.2 

Terwujudnya keluarga saki>nah, mawaddah wa rahmah adalah harapan 

setiap orang berkeluarga. Namun, pada realitanya kehidupan rumah tangga 

tidak selamanya berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan. Adanya 

                                                             
1 Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 

14, No. 2, hlm. 185. 
2 Yayasan  Bina’ Muwahhidin,  Al-Qur’an dan Terjemah, (Bekasi: Sukses Publishing, 

20121), hlm. 406. 
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percekcokan, perseteruan, dan pertengkaran  kadangkala mewarnai kehidupan 

berumah tangga. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus mampu 

menyikapi permasalan rumah tangga ini dengan bijaksana. Namun pada 

kenyataannya beberapa persoalan rumah tangga tersebut dapat menimbulkan 

ketidakharmonisan dalam keluarga. Sehingga memunculkan apa yang biasa 

kita kenal dalam Islam dengan istilah nusyu>z.3 

Nusyu>z adalah kedurhakaan istri kepada suaminya dalam hal-hal yang 

Allah Subha>nahu wata‘a>la  wajibkan atasnya untuk mentaatinya. Jadi, 

seakan-akan ia merasa lebih tinggi ketimbang suaminya.4 Beberapa tindakan 

istri yang dikategorikan sebagai nusyu>z  adalah sebagai berikut: ucapan kasar 

istri terhadap suami, menolak memenuhi perintah suami, menolak hubungan 

intim, dan keluar rumah tanpa memperoleh izin suami di luar keperluan 

penting dan mendadak.5   

Al-Qur’an adalah kitab yang sempurna, membahas semua aspek 

kehidupan manusia. Dalam hal ini, al-Qur’an pun menjelaskan secara rinci 

semua tuntunan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, 

termasuk terkait dengan  masalah nusyu>z  tersebut. Dalam Islam, pihak laki-

laki (suami) diberi wewenang untuk menyikapi tindakan nusyu>z yang 

dilakukan istrinya. Merujuk pada Tafsir Al-Qur’an tematik yang diterbitkan 

Kementrian Agama RI, ada beberapa tahapan dalam mensikapi nusyu>z yang 
                                                             

3 Mughniatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia”, Jurnal Tribakti 

Vol 30, No 1 Januari-Juni 2019, hlm. 48. 
4 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah jilid 4,Terj. Abu Ihsan 

Al-Atsari (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2009), hlm. 302. 
5 Kementrian Agama RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik jilid 2, (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur’an, 2002), hlm. 93. 
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dilakukan istri. Pertama adalah dengan cara memberi nasehat, jika istri belum 

berubah, maka dilakukan pisah ranjang. Jika istri belum juga menyadari 

kesalahannya, maka jalan terakhir yaitu dengan cara dipukul.6 Sebagaimana 

disebutkan dalam firman Allah Subha>nahu wata‘a>la  QS. An-Nisa’ (4): 34. 

ِلِهۡمًۚ  َل ٱللَّهُ بَۡعَضُهۡم َعلَىَٰ َبۡعٖض َوبَِمآ أَنفَقُواْ ِمۡن أَۡمَوَٰ ُموَن َعلَى ٱلن َِسآِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوََّٰ  ٱلر ِ

ِتي تََخافُ 
ٞت ل ِۡلغَۡيِب بَِما َحِفَظ ٱللَّهًُۚ َوٱلََّٰ

ِفَظَٰ ٌت َحَٰ نِتََٰ ُت قََٰ ِلَحَٰ وَن نُشُوَزهُنَّ فَِعظُوهُنَّ فَٱلصََّٰ

ۗ إِنَّ ٱللََّه َكا  فَإِۡن أََطۡعنَكُۡم فَََل تَۡبغُواْ َعلَۡيِهنَّ َسبِيَل 
َن َوٱۡهُجُروهُنَّ فِي ٱۡلَمَضاِجعِ َوٱۡضِربُوهُنََّّۖ

ا َكبِيٗرا    َعِلي ٗ

Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum wanita (istri), 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 

dari harta mereka. Maka wanita-wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 

Allah lagi menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga 

(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, hendaklah kamu 

nasehati mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan 

(kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya 

Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.7 

 

Bagian dari konsep nusyu>z yang banyak mengundang polemik adalah 

redaksi واضربوهن dalam ayat tersebut. Permasalahannya ketika kata tersebut 

diartikan dengan makna memukul yang identik dengan kekerasan dan 

kesewenang-wenangan suami.8 Masalah pukulan ini seringkali dijadikan alat 

oleh musuh-musuh Islam untuk mencela syariat Islam, dengan anggapan 

bahwa Islam mengajarkan kekerasan dan meremehkan kehormatan wanita 

                                                             
6 Ibid, hlm. 95. 
7 Yayasan  Bina’ Muwahhidin,  Al-Qur’an dan Terjemah, (Bekasi: Sukses Publishing, 

20121), hlm. 84. 
8 Mughniatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia”, Jurnal Tribakti 

Vol 30, No 1 Januari-Juni 2019, hlm. 65. 
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dengan adanya syariat memukul ini. Padahal sebenarnya dalam hal ini al-

Qur’an memberikan solusi yang terbaik apabila kedua solusi yang lembut 

sudah ditempuh namun tidak lagi diindahkan. Al-Qur’an memerintahkan para 

suami dalam menghadapi istri yang berbuat nusyu>z untuk menahan diri 

terlebih dahulu dengan memberikan nasehat dan bimbingan, kemudian 

menghindarinya di tempat tidur, bila tidak berhasil baru ditempuh cara ketiga 

yaitu memukul dengan syarat pukulan yang tidak menyakiti.9 Sayyid Qutb 

juga menegaskan dalam tafsirnya bahwa pemukulan disini tidak boleh 

dilakukan untuk menghinakan atau merendahkan, pemukulan haruslah dalam 

rangka mendidik istri, yang harus disertai rasa kasih sayang seorang 

pendidik.10 

Membahas ayat yang berkaitan dengan nusyu>z ini membutuhkan 

penafsiran para mufassi>r. Maka penelitian ini akan mengkaji penafsiran salah 

satu mufassir kontemporer, Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni seorang 

Ulama kelahiran Aleppo Suriah tahun 1930. Seorang mufassir yang tercatat 

namanya sebagai Guru Besar Ilmu Tafsir dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam 

Universitas King Abdul Aziz.  Beliau mempunyai banyak karya terutama 

dalam bidang al-Qur’an dan tafsir, kitab tafsirnya yang terkenal yaitu S{ofwah 

at-Tafa>sir dan Rawa>i’ al-Baya>n fi Tafsi>r A>ya>t al-Ahka>m min al-Qur’a>n.11 

Adapun penelitian tentang konsep nusyu>z ini akan terfokus pada penafsiran 

                                                             
9 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Cahaya Al-Qur’an Tafsir Tematik Surat Al-Baqarah-

Al-An’am, Terj. Munirul Abidin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 200-201. 
10 Sayyid Qutb, Tafsi>r fi Z}ilal al-Qur’an Jilid 4, Terj. As’ad Yasin, dkk (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), hlm. 242-243. 
11 Andy Haryono, “Analisis Metode Tafsir Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam Kitab 

Rawai’u al-Bayan”, Jurnal Wardah Vol. 18, No. 1 2017, hlm. 57-59. 
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Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam tafsir Rawa>i’ al-Baya>n fi Tafsi>r 

A>ya>t al-Ahka>m min al-Qur’a>n.  

Kitab tafsir ini memadukan dua metode penulisan, klasik dan modern. 

Tafsir yang padat dan kaya dari sisi pembahasan sebagaimana ciri pola klasik, 

dan disusun dengan sistematis serta penyajian yang mudah difahami 

sebagaimana ciri pola modern. Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam tafsir ini 

menyajikan materi yang tersusun secara detail dengan tetap mempertahankan 

ketajaman materi sehingga menjadikan Rawa>i’ al-Baya>n   sebagai salah satu 

kitab tafsir yang sangat menarik.12  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

Bagaimana pandangan Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam Tafsir Rawa>i’ al-

Baya>n fi Tafsi>r A>ya>t al-Ahka>m min al-Qur’a>n  tentang nusyu>z? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep nusyu>z dalam 

al-Qur’an menurut penafsiran Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam 

Tafsir Rawa>i’ al-Baya>n fi Tafsi>r A>ya>t al-Ahka>m min al-Qur’a>n. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis.  

 

 

                                                             
12 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, Terj. Ahmad Dzulfikar, dkk 

(Depok: Keira Publishing, 2016), hlm. 4-5. 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, 

terutama dalam bidang ilmu tafsir ahkam. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pengetahuan tentang konsep penyelesaian nusyu>z kepada seluruh 

keluarga muslim khususnya dan bisa bermanfaat untuk penelitian 

selanjutnya di kalangan civitas akademika, serta diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan para suami dalam memberikan 

respon terhadap nusyu>z  yang dilakukan oleh istrinya.  


