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KONSEP NUSYU>Z  DALAM AL-QUR’AN 

(STUDI TERHADAP RAWA<I’ AL-BAYA<N  FI><  TAFSI>R A<YA<T AL-AHKA<M 

MIN AL-QUR’A<N) 

 

Abstrak 

Kehidupan rumah tangga adakalanya diwarnai dengan percekcokan dan 

perseteruan antar suami istri. Salah satu sebabnya adalah timbulnya nusyu>z, 

yaitu kedurhakaan istri terhadap suaminya dalam ketaatan kepada Allah SWT. 

Dalam hal ini, Al-Qur’an menjelaskan tahapan-tahapan sebagai solusi atas 

kemungkinan terjadinya nusyu>z istri terhadap suaminya dalam kehidupan 

rumah tangga. Penelitian ini akan terfokus pada penafsiran Muhammad Ali 

Ash-Shabuni dalam kitabnya Rawa>i’ al-Baya>n fi> Tafsi>r A>ya>t al-Ahka>m min al-
Qur’a>n tentang konsep nusyu>z, mencakup makna nusyu>z dan tahapan-tahapan 

dalam menyikapi nusyu>z istri. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian 

perpustakaan (library research), dengan pendekatan deskriptif interpretatif. 

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analisis, yaitu menguraikan 

sekaligus menganalisis dari data-data yang ada dengan beberapa langkah. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, Muhammad Ali 

Ash-Shabuni mengartikan nusyu>z yaitu kedurhakaan yang dilakukan istri 

kepada suaminya dalam ketaatan kepada Allah SWT, berpegang pada alasan 

bahwa suami adalah qowwa>m/pemimpin dalam rumah tangga, sehingga 

mempunyai hak untuk memerintah dan melarang disamping kewajibannya 

dalam menjaga dan mendidik keluarganya. Tahapan-tahapan yang dilakukan 

untuk menyikapi istri yang berbuat nusyu>z dilakukan dengan berurutan yaitu 

memberi nasehat, kemudian dilakukan pisah ranjang, kemudian diperbolehkan 

memukul dengan syarat tidak menyakiti. Meskipun demikian, Ash-Shabuni 

menegaskan bahwa suami yang baik  adalah yang memilih jalan untuk tidak 

memukul istrinya.  

 

Kata kunci :nusyu>z, Muhammad Ali Ash Shabuni, rawa>i’ al-baya>n fi> 
tafsi>ra>ya>t al-ahka>m min al-qur’a>n. 

Abstract 

 

Home life is sometimes colored by quarreling and strife between husbands. 

One of the reasons is the emergence of nusyu>z, which is the wife's rebellion 

against her husband in obedience to Allah Almighty. In this case, the Qur'an 

explains the steps as a solution to the possibility of nusyu>z wife to her husband 

in domestic life. This research will be focused on the interpretation of 

Muhammad Ali Ash-Shabuni in the Rawa>i’ al-Baya>n fi> Tafsi>r A>ya>t al-Ahka>m 
min al-Qur’a>n about the concept of nusyu>z, includes meaning nusyu>z, stages in 

addressing nusyu>z, as well as the view of some scholars related to nusyu>z. The 

type of research is a library research, with an interpretative descriptive 

approach. Data analysis is done by a method of descriptive analysis, which is 



2 
 

describing and analyzing the existing data with several steps.The conclusion 

that can be taken from this study is, Muhammad Ali Ash-Shabuni interpreted 

nusyu>z which is the iniquity that wife made to her husbandin terms of 

obedience to Allah, adhering to the reason that the husband is qowwam /leader 

in the household, so have the right to reign and prohibit beside his big 

responsibilities in maintaining and educating his family. The steps done to 

respond to the wife who do nusyu>z done sequentially is giving advice, then 

done bed separation, then allowed to hit on condition not hurt. Nevertheless, 

Ash-Shabuni confirms that a good husband is the one who chooses the way not 

to hit his wife.  

 

Keywords:nusyu>z, Muhammad Ali Ash Shabuni, rawa>i’ al-baya>n fi> tafsi>r a>ya>t 
al-ahka>m min al-qur’a>n. 

 

1. PENDAHULUAN 

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

Subha>nahu wata‘a>la wajibkan atasnya untuk mentaatinya. Jadi, seakan-akan istri 

merasa lebih tinggi ketimbang suaminya.1 Dalam hal ini, al-Qur’an menjelaskan 

secara rinci semua tuntunan dan hukum-hukum yang berkaitan masalah nusyu>z  

tersebut. Merujuk pada Tafsir Al-Qur’an Tematik yang diterbitkan Kementrian 

Agama RI, ada beberapa tahapan dalam mensikapi nusyu>z yang 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.2 

Bagian dari konsep nusyu>z yang banyak mengundang polemik adalah redaksi 

 dalam ayat nusyu>z. Permasalahannya ketika kata tersebut diartikan واضربوهن

dengan makna memukul yang identik dengan kekerasan dan kesewenang-

wenangan suami.3 Maka, membahas ayat yang berkaitan dengan nusyu>z ini 

membutuhkan penafsiran para mufasssir. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

mengkaji penafsiran salah satu mufassir kontemporer, Syaikh Muhammad Ali 

Ash-Shabuni seorang Ulama kelahiran Aleppo Suriah dalam salah satu kitabnya 

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

                                                             
1 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah jilid 4,Terj. Abu Ihsan 

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

Mushaf Al-Qur’an, 2002), hlm. 95. 
3Mughniatul Ilma, Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia, Jurnal Tribakti Vol 

30, No 1 Januari-Juni 2019, hlm. 65. 
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Kitab tafsir Rawa>i’ al-Baya>n fi Tafsi>rA>ya>t al-Ahka>m min al-Qur’a>n ini 

merupakan kitab tafsir yang 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.4 Oleh karenanya, mengetahui lebih dalam terkait 

dengan konsep nusyu>z menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab ini 

merupakan suatu masalah yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian perpustakaan 

(library research) yaitu penelitian yang sumber datanya dikumpulkan dari data 

dan informasi dari bahan-bahan pustaka.5 Maka langkah-langkah penyusunannya 

adalah mengumpulkan data dari bahan pustaka yaitu kitab Rawa>i’ al-Baya>n fi 

Tafsi>r A>ya>t al-Ahka>m min al-Qur’a>n serta buku-buku, jurnal, skripsi dan 

sejenisnya yang berkaitan dengan nusyu>z. Sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah kitab Rawa>i’ al-Baya>n fi Tafsi>r A>ya>t al-Ahka>m min al-Qur’a>n karya 

Muhammad Ali Ash-Shabuni yang diterbitkan di Mesir oleh Maktabah al-Syu>ruq 

al-Dauliyah pada tahun 2007 cetakan pertama. Adapun sumber data sekunder 

antara lain Jurnal Analisis Metode Tafsir Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam 

Kitab Rawa >i’u al-Bayan karya Andy Haryono dan Abdur Razzaq Dosen Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, Studi Kitab Tafsir 

Kontemporer karya M.Yusron yang diterbitkan oleh Penerbit Teras Yogyakarta, 

serta kitab Nusyu>z Baina Zaujaini karya ‘Abid bin Abdullah Al-Harby yang 

diterbitkan Al-Jami’ah Al-Islamiyah bi al-Madi>nah Al-Munawwarah. 

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data penelitian ini adalah 

metode deskriptif-analisis yaitu dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis6 

dengan langkah-langkah berikut: Langkah pertama, memilih dan menetapkan 

sesuatu yang akan dikaji, yaitu dengan mengumpulkan ayat al-Qur’an yang 

                                                             
4Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, Terj. Ahmad Dzulfikar, dkk 

(Depok: Keira Publishing, 2016), hlm. 4-5. 
5Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2006), hlm 28. 
6Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial 

Humaniora Pada Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 336. 
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berkenaan dengan tema nusyu>z. Langkah kedua, memaparkan penafsiran tentang 

konsep nusyu>z  menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitabnya Rawa>i’ al-

Baya>n fi Tafsi>r A>ya>t al-Ahka>m min al-Qur’a>n. Kemudian langkah ketiga akan 

dilakukan analisis terhadap data tersebut. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Biografi Muhammad Ali Ash-Shabuni 

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali bin Muhammad Jamil Ash-Shabuni. 

Seorang ulama ahli tafsir yang lahir di kota Aleppo Syiria tahun 1347 H/1928M. 

Ia dilahirkan di tengah keluarga yang alim dan terpelajar. Ayahnya bernama 

Syaikh Muhammad Jamil Ash-Shabuni, salah seorang ulama senior di Aleppo.7 

Muhammad Ali Ash-Shabuni adalah seorang mufassir kontemporer yang terkenal  

dalam bidang tafsir al-Qur’an. Ia adalah seorang profesor di bidang Syariah dan 

Dirasah Islamiyah di Universitas King Abdul Aziz Makkah Al-Mukarramah.8 

 Pendidikan formalnya diselesaikan di madrasah Khasrawiyya dan lulus 

pada tahun 1949. Kemudian atas prestasinya, ia meraih beasiswa untuk 

melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo dan lulus dari Fakultas 

Syariah pada tahun 1952. Kemudian melanjutkan studinya ke pascasarjana dan 

memperoleh gelar Magister pada konsentrasi peradilan Syariah (Qud}a Al-

Syar’iyyah) pada tahun 1954.9 

Ali Ash-Shabuni adalah seorang ulama yang memiliki  disiplin ilmu beragam, 

salah satu cirinya adalah aktifitasnya yang mencolok di bidang ilmu dan 

pengetahuan. Ia banyak menggunakan kesempatannya untuk menuliskan karya 

ilmiyah yang bermanfaat dan dijadikan rujukan serta referensi. Sehingga karya-

karyanya diakui di lingkungan ulama Islam dan dijadikan rujukan serta referensi 

ilmiyah.10 

 

                                                             
7Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam,Terj.Ahmad  Dzulfikar, dkk 

(Depok: Keira Publishing, 2016), hlm. 663. 
8 M.Yusron, Studi Kitab Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2006), hlm. 

49. 
9Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, Terj.Ahmad  Dzulfikar, dkk 

(Depok: Keira Publishing, 2016), hlm. 663. 
10 M.Yusron, Studi Kitab Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2006), hlm. 

49-50. 
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3.2.  Profil Kitab Rawa>i’ al-Baya>n fi Tafsi>r A>ya>t al-Ahka>m min al-Qur’a>n.  

Kitab berjudul Rawa>i’ al-Baya>n fi Tafsi>r A>ya>t al-Ahka>m min al-Qur’a>n ini 

merupakan karya pertama Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni dan lebih dikenal 

dengan Tafsi>r A>ya>t al-Ahka>m. Dalam kitab ini, Ali Ash-Shabuni memadukan 

antara sistematika lama dan sistematika  modern.11 Dari segi substansi materinya 

cukup kaya dan padat, sebagaimana ciri khas pola lama, adapun dari segi metode, 

sistematika, dan gaya penulisannya (uslu>b) Ash-Shabuni menggunakan pola 

modern.12 

Adapun corak kitab Rawa>i’ al-Bayan ini termasuk dalam kategori fiqhi atau 

hukum, dikarenakan tafsir ini khusus membahas masalah hukum. Tafsir dengan 

corak fiqhi pada umumnya merupakan penafsiran yang dilakukan oleh tokoh 

suatu madzhab tertentu untuk dapat dijadikan dalil akan madzhabnya. Sedangkan, 

Ash-Shabuni dalam menafsirkan kitab ini tidak berpegang pada suatu madzhab 

tertentu, ia mengambil pendapat yang dianggapnya lebih kuat (tarji>h) dalam 

menetapkan sebuah hukum. 13 

3.3. Ayat tentang Nusyu>z 

Kata nusyu>z dalam Al-Qur’an disebutkan dua kali, pertama dalam Qs. An-Nisa 

ayat 34, kemudian yang kedua dalam Qs. An-Nisa ayat 128.14Namun, dalam 

menjelaskan nusyu>z, Muhammad Ali Ash-Shabuni hanya menafsirkan QS.An-

Nisa 34. 

ْن أَْموَ  َل اللَّهُ بَْعَضُهْم َعلَٰى بَْعٍض َوبَِّما أَنفَقُوا مِّ اُموَن َعلَى الن َِّساءِّ بَِّما فَضَّ َجاُل قَوَّ َحاُت الر ِّ الِّ ْمْۚ فَالصَّ الِّهِّ

ُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ فِّي  تِّي تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَعِّ ْلغَْيبِّ بَِّما َحفَِّظ اللَّهُْۚ َوالَّلَّ عِّ قَانِّتَاٌت َحافَِّظاٌت ل ِّ اْلَمَضاجِّ

ۗ إِّنَّ اللَّهَ َكانَ  نَّ َسبِّيَّلا  فَإِّْن أََطْعنَُكْم فَََّل تَْبغُوا َعلَْيهِّ
بُوُهنََّّۖ ا  َواْضرِّ يًّا َكبِّيرا  َعلِّ

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 

                                                             
11Ibid, hlm. 51-52. 
12Ibid, hlm. 50. 
13Ibid, hlm. 49-52. 
14Ar Raghib Al Ashfahani, Kamus Al-Qur’an Jilid 3, Terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: 

Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017),  hlm. 625. 
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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.15 

 

3.4. Penafsiran Ayat Nusyu>z Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam 

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

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

Ali Ash-Shabuni ini membahas ayat tentang nusyu>z dalam temanya yang berjudul 

Syiqa>q. Dalam menafsirkan ayat nusyu>z Muhammad Ali Ash-Shabuni 

menyebutkan terlebih dahulu makna tafsir perkata dari ayat tersebut. Pertama, 

Ash-Shabuni menyebutkan bahwa kata qowwa>mu>na merupakan jamak dari kata 

qowwa>m dengan bentuk muba>laghah yang bermakna laki-laki mempunyai tugas 

terkait dengan menjaga dan memelihara. Laki-laki adalah qowwa>m bagi istrinya.16 

Kedua, Ash-Shabuni menyebutkan kata qa>nita>t berasal dari kata al-qunu>t yang 

berarti ketaatan yang berketerusan.Maksudnya adalah para istri yang senantiasa 

taat kepada Allah dan suami-suaminya.17 

Ketiga, Ash-Shabuni mengartikan kata nusyu>z berarti kedurhakaan istri 

yang tidak mau taat kepada suaminya. Asal kata nusyu>z yaitu tempat yang tinggi, 

diantara contoh penggunaannya adalah dalam kata tallun nusyu>z yang berarti 

benteng yang tinggi.18 Keempat, Kata fa’iz}uhunna diartikan oleh As-Shabuni 

yaitu anjuran agar para suami mengingatkan istrinya terhadap ketaatan dan 

pergaulan yang baik dengan suami sebagaimana yang telah diperintahkan oleh 

Allah. 19 Dan Kelima, Ali Ash-Shabuni menafsirkan kata al-mad}a>ji’ berarti 

berpisah tempat tidur atau pisah ranjang dan tidak tidur bersama. Ia juga 

menyertakan pendapat Ibnu Abbas bahwa maknanya adalah tetap tidur bersama, 

                                                             
15Yayasan  Bina’ Muwahhidin,  Al-Qur’an dan Terjemah,(Bekasi: Sukses Publishing, 

2012), hlm. 85. 
16 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Rawa>i’ al-Baya>n fi Tafsi>r A>ya>t al-Ahka>m min al-

Qur’a>n, (Mesir: Maktabah al-Syuru>q al-Dauliyyah, 2007), hlm. 333. 
17Ibid. 
18Ibid. 
19Ibid, hlm. 334. 
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tetapi suami istri saling memunggungi satu sama lain dan tidak melakukan 

hubungan suami istri. Akan tetapi ada pula pendapat yang mengatakan 

bahwasanya suami tidak tidak dalam satu ranjang bersama istrinya.20 

 Muhammad Ali Ash-Shabuni menjelaskan kandungan hukum dari ayat 

tersebut, ia menguraikan langkah apa saja yang ditempuh suami untuk mengatasi 

kedurhakaan atau nusyu>z istri. Pertama, Memberikan nasihat dan bimbingan 

kepada istri dengan bijaksana dan tutur kata yang baik. Kedua, Pisah ranjang dan 

tidak mencampuri istri. Ketiga, Perintah untuk memukul istri dengan pukulan 

yang sekiranya tidak menyakitkan, seperti pukulan dengan batang siwak dan 

sejenisnya, yang bertujuan untuk menyadarkannya, bukan menyakitinya.21 

Terkait perintah memukul, Ali Ash-Shabuni memberikan penjelasan dengan 

pendapat Ibnu Abbas dan Atha’, bahwasanya pukulan yang tidak menyakitkan 

adalah dengan siwak, juga pendapat Qatadah yang mengatakan bahwa pukulan 

yang dimaksud adalah pukulan yang tidak membuat cedera. Ash-Shabuni juga 

menyebutkan bahwasanya para ulama menerangkan pukulan itu hendaknya tidak 

di satu tempat dan diperintahkan untuk memukul selain daripada wajah, sebab 

wajah adalah pusat kecantikan seorang perempuan. Tidak diperbolehkan juga 

memukul dengan cemeti atau tongkat, juga pukulan harus disertai dengan 

kelembutan dan usaha menyadarkan istrinya dari kedurhakaannya. Di akhir 

penjelasannya Ash-Shabuni menambahkan, meskipun ada kebolehan memukul 

dalam syariat Islam, akan tetapi tidak memukul itulah yang lebih baik.22 

Ash-Shabuni menjelaskan perbedaan pendapat diantara para ulama 

mengenai apakah ada keharusan untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut 

dengan tertib.perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman 

makna huruf wawu  yang terdapat dalam redaksi ayat tersebut. Ulama yang 

berpendapat harus urut seperti Imam Ahmad, berpendirian bahwa wawu  

mempunyai faidah littarti>b (fungsi mengurutkan) maka ia berpendapat konteks 

ayat tersebut menunjukkan makna tertib atau berurutan. Hal ini jelas 

                                                             
20Ibid. 
21Ibid, hlm. 337. 
22Ibid. 
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menunjukkan wajibnya melaksanankannya secara tertib berurutan menurut 

mereka.23 

Adapun ulama yang berpendapat tidak harus urut seperti Imam Asy-Syafi’i, 

berpendirian bahwa makna huruf wawu  dalam redaksi ayat tersebut tidak 

menunjukkan makna tertib/berurutan, tetapi mut}laq al-jam’(menghimpun secara 

bebas). Oleh karena itu, menurut mereka seorang suami boleh mendahulukan 

salah satu dari macam-macam langkah tersebut, bahkan boleh melakukan 

semuanya tanpa harus berurutan.24 Dalam hal ini, Ash-Shabuni menilai bahwa 

pendapat yang paling kuat menurutnya  adalah pendapat yang pertama, yaitu 

harus dilakukan dengan tertib/berurutan.25 

3.5. Analisis Penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni Pada Ayat Nusyu>z 

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

Setelah membaca tafsir dari QS.An-Nisa (4): 34 dalam kitab Rawa>i’ al-Baya>n fi 

Tafsi>r A>ya>t al-Ahka>m min al-Qur’a>n pada halaman sebelumnya, perlu kiranya 

dibahas dan dianalisis untuk mengetahui lebih dalam tentang nusyu>z menurut 

Muhammad Ali Ash-Shabuni. 

Penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab Rawa>i’ al-Baya>n fi 

Tafsi>r A>ya>t al-Ahka>m min al-Qur’a>n menjelaskan makna nusyu>z adalah 

kedurhakaan istri yang tidak mau taat kepada suaminya. Hal ini berlaku apabila 

seorang suami taat kepada Allah Subha>nahu wata’ala dan memerintahkan istrinya 

dalam ketaatan. Namun, ketaatan istri kepada suaminya tidak lagi menjadi 

kewajiban apabila seorang suami tidak taat kepada Allah Subha>nahu wata’ala dan 

memerintahkan istrinya untuk tidak mentaati Allah Subha>nahu wata’ala. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi diatas, bahwa Muhammad Ali 

Ash-Shabuni dalam Rawa>i’ al-Baya>n fi Tafsi>r A>ya>t al-Ahka>m min al-Qur’a>n 

hanya membahas nusyu>z atau kedurhakaan istri saja, namun tidak membahas 

nusyu>z suami dalam hal ini. 

                                                             
23Ibid. 
24Ibid. 
25Ibid.   
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Selanjutnya, sebelum Ash-Shabuni menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang 

ditempuh suami dalam menyikapi nusyu>z yang dilakukan istri, Ash-Shabuni 

menafsirkan kata qowwa>m dan qa>nita>t, baru kemudian ia menafsirkan tiga kata 

setelahnya yaitu nusyu>z, fa’izhuhunna, dan al-madha>ji’ yang berkaitan dengan 

definisi nusyu>z dan langkah-langkah atau tahapan yang disyariatkan al-Qur’an 

dalam menyikapi nusyu>z yang dilakukan istri.  

Ash-Shabuni memulai dengan menguraikan posisi seorang suami dalam rumah 

tangga yaitu sebagai qowwa>m, Allah Subha>nahu wata’ala berikan kemampuan 

untuk mendidik, mengurus dan menafkahi keluarganya, maka ia ditempatkan 

sebagai pemimpin atau penguasa dalam rumah tangga. Karena itulah suami 

berhak membuat aturan dalam rumah tangga disamping tanggung jawabnya yang 

besar untuk memelihara, melindungi dan menjaga keluarganya. 

Suami berperan sebagi imam dalam keluarga, yang membimbing keluarganya, 

memberi nafkah, memberikan keamanan, dan menjaga keluarganya dari dosa dan 

maksiat. Suami yang baik adalah suami menjadi teladan bagi keluarganya, baik 

buruknya seorang istri tergantung pada suaminya. 

Secara umum, istri yang memiliki sifat qa>nita>t adalah hasil dari madrasah 

suami/qawwam yang taat pula, shalihah bila suami membimbingnya dalam 

ketaatan, berakhlaq jika suami mengajarkannya akhlaq dan budi pekerti yang 

baik. 

Kata qa>nita>t juga secara tidak langsung memberikan gambaran bahwasanya 

ada dua kategori istri, yaitu istri yang shalihah (taat) dan istri yang tidak mau 

taat.Istri yang taat yaitu yang mematuhi suaminya, menjaga dirinya dan juga 

menjaga harta suaminya apabila suaminya tidak di rumah.Kemudian istri yang 

tidak mau taat adalah yang menentang perintah suaminya dan merasa tinggi hati. 

Kepada istri dengan kategori kedua inilah seorang suami diperintahkan untuk  

memberikan nasehat dan bimbingan dengan menempuh langkah-langkah yang 

dijelaskan oleh Ash-Shabuni pada tiga poin setelahnya. 

Adapun langkah-langkah mengatasi nusyu>z istri yang diuraikan dalam 

penafsiran Ash-Shabuni pada An-Nisa ayat 34 ini tidaklah bertentangan dengan 

pandangan mayoritas ulama. Ali Ash-Shabuni pun mengambil pendapat harus 



10 
 

berurutan dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut dengan alasan bahwa 

huruf wawu pada ayat tersebut mempunyai faidah littarti>b (berurutan), juga 

bermakna tahapan, dimulai dari yang paling lemah sampai paling kuat. 

a) Nasehat 

Yaitu memberikan nasehat dengan lisan dalam rangka mengingatkan 

istri kepada ketaatan.Nasehat haruslah diberikan dengan tutur kata yang 

baik lagi lembut. Oleh karenanya, seorang suami haruslah mempunyai 

kemampuan untuk mendidik istrinya dengan jalan nasehat. Merupakan suatu 

hal yang terpuji apabila seorang suami bersabar terhadap kedurhakaan istri 

dengan menempuh cara/langkah pertama terlebih dahulu sebelum langkah 

kedua maupun ketiga. 

b) Pisah Ranjang 

Ash-Shabuni menyebutkan makna pisah ranjang yaitu tidak mengajak 

istri berhubungan badan, dan tidak memperhatikan istri ketika berbicara. 

Langkah ini merupakan salah satu hal yang bijak dalam syariat Islam, ketika 

cara yang lemah lembut tidak berhasil membuat jera, suami tidak serta 

merta diperintahkan untuk memukul istri. Namun ditempuh langkah yang 

lebih lembut daripada memukul, yaitu dengan tidak mengajak istri 

berhubungan badan. Tentunya, ini akan menjadi suatu hal yang 

menyakitkan hati istri dan diharapkan dapat membuat jera istri yang 

durhaka.  

c) Memukul 

Langkah ketiga yaitu diperbolehkannya memukul istri dilakukan dalam 

kondisi darurat, yaitu ketika solusi/langkah pertama dan kedua belum 

membuat istri jera. Pukulan ini pun diperbolehkan  dengan syarat tidak 

menyakitkan dan bukan pukulan pada wajah istri. Pukulan disini adalah 

pukulan yang disertai kasih sayang, sehingga tidak meninggalkan bekas 

sakit di badan, hanya meninggalkan sakit di hati dengan tujuan mendidik 

supaya istri kembali taat. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian pustaka tentang konsep nusyu>z menurut penafsiran 

Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab Rawa>i’ al-Baya>n fi Tafsi>r A>ya>t al-

Ahka>m min al-Qur’a>n dapat diambil kesimpulan bahwa nusyu>z menurut 

Muhammad Ali Ash-Shabuni adalah kedurhakaan istri yang tidak mau taat 

kepada suaminya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh seorang suami dalam 

mengatasi nusyu>z istri yaitu: Pertama, Memberikan nasihat dan bimbingan 

kepada istri dengan bijaksana dan tutur kata yang baik. Kedua, Pisah ranjang dan 

tidak mencampuri istri. Ketiga, Perintah untuk memukul istri dengan pukulan 

yang sekiranya tidak menyakitkan, seperti pukulan dengan batang siwak dan 

sejenisnya dengan tujuan untuk mendidik istri bukan menyakitinya. Namun, Ali 

Ash-Shabuni tidak menganjurkan para suami untuk menempuh langkah terakhir 

yaitu memukul meskipun hal itu diperbolehkan dalam syariat Islam. 
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