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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nikah menurut bahasa berarti    َعُ مْ جَ الْ وَ  مُ لضَّ ا  (percampuran, 

perkumpulan, penyatuan, atau diartikan sebagai akad atau bersetubuh). Nikah 

menurut istilah syara’ adalah ‘aqad yang mengandung  beberapa rukun dan 

syarat.1  

Pernikahan dalam arti luas sebuah ‘aqad yang menghalalkan hubungan 
suami istri dengan lafaz nikah atau tazwij maupun arti dari keduanya dengan 
memenuhi rukun dan syarat tertentu sehingga menimbulkan hak dan 
kewajiban sebagai suami istri untuk hidup bersama dalam bingkaian rumah 
tangga.2 

 
Al-qur’an benar-benar memperhatikan masalah perkawinan  dengan 

menerangkan masalah rohani dan jasmani antara suami istri dan menerangkan 

bahwa diantara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat sekali (mitsaqan 

ghalidzan) yang membawa keduanya kepada kasih sayang serta dengan izin 

Allah akan menjaganya dari kedurhakaan dan permusuhan, Allah berfirman 

dalam QS.Ar-Rum(30):21 

                   

                     

Terjemahnya:  

“...Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia  

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

                                                           
1 Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad,  Kifayatul Akhyar, Juz.  2 (Surabaya: Dar 

Ihya’ Kitab Al- ‘Arabiyyah, t.th),  hlm. 36 
2 Aqis bil Qisthi, Pengetahuan Nikah, Talak dan Rujuk, Cet. 1 (Surabaya : Putra Jaya, 

2007),  hlm. 11 
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cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir...”.3 

 

Tujuan disyariatkannya pernikahan adalah hifz an-nasl (memelihara 

keturunan).4Manfaatnya dari pernikahan adalah seperti yang dikemukakan 

oleh Syaikh Jamaluddin Ad-Dimasyqy: 

َ النِّ  دُ ئِ أوَ افَ مَّ اَ   ةِ رَ یْ شِ عَ الْ  ةُ رَ تْ كَ وَ  لَ زَ نْ مُ الْ  رِ یْ بِ دْ تَ وَ  ةُ وَ ھْ الشَّ  ةُ رَ سْ كَ وَ  دُ لَ وَ لْ : اَ  ةٌ سَ مْ خَ  حِ كا

 وَ مُ جَ اھِ دُ  الَّ نفْ ِس 5 

Artinya: 

“Adapun faidah atau manfaat nikah ada 5 (lima) macam 

yaitu:Mendapatkan anak atau keturunan, Menyalurkan nafsu syahwat 

(refroduksi), Membentuk rumah tangga, Memperbanyak kerabat atau 

keluarga, Sebagai jihad dalam menjaga wanita” 
 
Kehidupan rumah tangga tidak ada yang penuh 

kesenangan,kenikmatan, dan ketenangan yang tidak diterpa badai 
konflik.Inilah sunnatullah hidup,tidak ada yang abadi dalam suatu 
keadaan,justru kita harus menghadapi semua ini dengan tenang, memahami 
dan berhukum dengan hukum Allah yang benar dan melihat sejarah (peri 
kehidupan) Nabi Muhammad SAW sebagai perumpamaan yang tinggi yang 
kita amalkan didalam kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga segala bentuk 
kebijakan dan perbedaan culture, pendidikan, usia, kedewasaan atau karakter 
sering menjadi pemicu percekcokan jika tidak disatukan dalam bingkai  kasih, 
sayang, saling pengertian, sadar akan hak dan kewajiban, serta didasari 
dengan nilai-nilai keimanan.6 

 
Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri sedemikian 

rupa, sehingga suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

keluarga yang sakinah,  mawaddah  dan warahmah yang menjadi basis utama 

                                                           
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Bandung: J. Art, 2005), h. 406 
4 Syaikh Ali ‘Ahmad  Al-Jarjwy, Hikmah at-Tasyri’ Wafalsafah, Juz. 2 (Surabaya : Dar 

Al-Fikr, t.th), hlm. 5 
5 Syaikh Jamaluddin Ad-Dimasyqy, Mau ‘Idhatul Mu’minin Min Ihya ‘Ulumuddin, Juz. 1 

(Surabaya : Dar Ihya’ Kitab Al-Arabiyyah, t.th), hlm. 108 
6 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), h. 

107 



3 
 

bangunan suatu masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, 

setia serta memberi bantuan lahir dan batin  yang satu dengan yang lainnya. 

Berkaitan dengan  kedudukan sebagai suami istri, al-Qur’an mengajarkan 

bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. 

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam 

kehidupan rumah tangga dan juga dalam pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat. Sikap  menyimpang yang naik kepermukaan dalam bentuk 

ketidakpatuhan kepada aturan-aturan rumah tangga, baik yang datang dari 

suami maupun yang muncul dari istri disebut dengan kata nusyuz.7 

Kehidupan rumah tangga telah banyak suami atau istri yang kurang 

memahami tentang hak dan kewajibannya terutama bagaimana cara atau 

langkah yang tepat dalam menyelesaikan nusyuz istri. Hal ini menjadi kajian 

yang sangat penting dan menarik terutama mengenai pembahasan  tentang 

nusyuz istri. Allah telah menjelaskan dalam QS.An-Nisa’ : 34; 

                      

                         

               

                    

   

 
 
 

                                                           
7 Dudung Abdul Rahman,  Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas 

Bangsa menurut Al-Qur’an, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), hlm. 94. 



4 
 

Terjemahnya:  

“...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 

pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 

lagi Maha Besar...”8 

 
Sejalan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat 

di atas tentang konsep penyelesaian nusyuz istri, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan keberadaan nusyuz istri yang 

terjadi di Desa Wawobende Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe 

Selatan. Ketertarikan penulis disebabkan karena sebagian masyarakat yang 

berdomisili di desa tersebut kurang memahami tentang konsep penyelesaian 

nusyuz istri. 

Selain itu ada juga masyarakat yang mengatakan “bagaimana saya 
tidak akan memukul ,anak-anak dibiarkan tidak terurus hanya pergi ketempat 
tetangga bercerita,rumah dibiarkan berantakan,tidak memasak sementara saya 
capek dari kebun”.9 

 
Hasil wawancara yang penulis dapatkan pada pra penelitian, dengan 

salah seorang warga  yang berprofesi sebagai penjual bubur, ”permasalahan 

yang sering timbul bahkan sampai terjadi pemukulan dikarenakan sang istri 

yang tidak mau berhenti menjadi penyanyi elekton.10 

 
Selain itu anggapan lain juga dikatakan oleh seorang Tokoh Agama 

terjadinya tindakan pemukulan terhadap istri yang nusyuz atau tidak patuh 

                                                           
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV, Samara Mandiri, 

1999 ), hlm. 123. 
9  Rizal (Suami RM), Wawancara, Desa Wawobende Kecamatan Sabulakoa Kabupaten 

Konawe Selatan20 Oktober 2016 
10 Ariadi (Suami RN), Wawancara, Desa Wawobende Kecamatan Sabulakoa Kabupaten 

Konawe Selatan 22 Oktober 2016 
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kepada suaminya disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap tahap atau cara dalam penyelesaian nusyuz itu sendiri sehingga 

terjadilah sikap yang demikian.11 

Salah seorang tokoh masyarakat yang juga peneliti wawancara 
mengatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya nusyuz adalah karena 
ketidakpuasan seorang istri terhadap hak yang diberikan kepadanya,sehingga 
muncullah sikap yang tidak sewajarnya,tidak menjalankan kewajibannya 
sebagai seorang istri. Seharusnya dalam hal ini perlu ada musyawarah dan 
penyelesaian yang dapat menjadi solusi sehingga kekerasan dan pemukulan 
tidak terjadi.12 

 
Berbicara persoalan isteri yang nusyuz, maka perlu dilakukan kajian 

tentang tindakan apa saja yang menjadi kewenangan suami, dan perlu juga 

diajukan batasan-batasan tindakan yang boleh dilakukan oleh suami yang 

dilegitimasi oleh syara’ itu sendiri secara jelas. Sehingga pemahaman-

pemahaman yang keliru dalam permasalahan ini dapat diluruskan sesuai 

dengan Maqashid Al-Syari’ah. 

Dengan memperhatikan masalah penafsiran di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Implementasi Ta’dib Terhadap 

Istri yang Nusyuz ditinjau dalam Maqashid Al-Syari’ah Studi di Desa 

Wawobende  Kecamatan Sabulakoa  Kabupaten Konawe Selatan”. 

B.   Batasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis membatasi 

masalah pada Implementasi Ta’dib Terhadap Istri yang Nusyuz di Tinjau 

                                                           
11  Asy’ Ari Alfi (Tokoh Agama), Wawancara, Desa Wawobende Kecamatan Sabulakoa 

Kabupaten Konawe Selatan  12 November 2016 
12  Usman (Tokoh Masyarakat),  Wawancara, Desa Wawobende Kecamatan Sabulakoa 

Kabupaten Konawe Selatan 12 November 2016 



6 
 

dalam Maqashid Al-Syari’ah ( Studi di Desa Wawobende  Kecamatan 

Sabulakoa  Kabupaten Konawe Selatan). 

C.  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Ta’dib terhadap Istri yang nusyuz di Desa 

Wawobende  Kecamatan Sabulakoa  Kabupaten Konawe Selatan? 

2. Bagaimana Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah terhadap Implementasi Ta’dib 

Istri yang Nusyuz di Desa Wawobende  Kecamatan  Sabulakoa  Kabupaten 

Konawe Selatan? 

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana  implementasi ta’dib terhadap istri 

yang nusyuz di Desa Wawobende  Kecamatan Sabulakoa  Kabupaten 

Konawe Selatan. 

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Maqashid Al-Syari’ah 

tentang  ta’dib terhadap istri yang nusyuz di Desa Wawobende  

Kecamatan Sabulakoa  Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Masyarakat 

Secara umum diharapkan penelitian ini mampu memberikan 

sumbangsi pemikiran dan pengembangan kesadaran masyarakat 
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akan pentingnya pemahaman tentang ta’dib yang sesuai dengan 

syari’at Islam dalam menghadapi istri yang nusyuz. 

b. Bagi Penulis 

Bagi peneliti sendiri dapat menambah dan memperluas khasanah 

ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga nantinya dapat menjadi 

bekal ketika menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah-tengah 

masyarakat. 

c. Bagi Perguruan Tinggi 

Penilitian ini akan memperkaya khasanah kepustakaan dibidang 

Hukum Islam dan dapat disajikan sebagai bahan bacaan dalam 

bentuk karya ilmiah untuk menambah wawasan tentang nusyuz istri. 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan pengertian atau makna, interpretasi, 

persepsi dan pemahaman terhadap konsep yang akan diteliti, maka peneliti 

akan menjelaskan secara terperinci tersebut sebagai berikut: 

1. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan13, yang dimaksud 

dalam skripsi ini adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang 

telah disusun dengan cermat dan rinci. 

2. Ta’dib secara bahasa adalah pendidikan14 yang dimaksud dalam skripsi 

ini adalah ide, rancangan yang harus diwujudkan dalam proses 

mendidik yang difokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan 

                                                           
13 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga 

(Jakarta: PT  Balai Pustaka,  2005),hal 427 
14 Ahmad Sunarto, Kamus Al Fikr, Cetakan Ketiga (Rembang: Penerbit Halim Jaya), 2007, 

h. 435 
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akhlak atau budi pekerti seseorang dalam usaha mendewasakan umat 

manusia dengan berbagai upaya baik dengan pelatihan maupun studi 

aplikatif tentang moral. 

3. Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang 

bersuami15. 

4. Nusyuz adalah menonjol,terangkat. 

5. Sedangkan “maqâshid al-syarî’ah” adalah apa yang dimaksud oleh 

Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam 

menetapkan hukum, atau apa yang dingin dicapai oleh Allah dalam 

menetapkan suatu hukum. 16 

Berdasarkan definisi operasional di atas, yang peneliti maksudkan 

adalah pelaksanaan tahapan ta’dib terhadap istri yang nusyuz di Desa 

Wawobende Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan  yang akan 

dikaji berdasarkan Maqashid Al-Syari’ah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Ibid, hal 446 
16 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, Cet ke- 7 (Jakarta : Kencana 2008), hlm 231 


