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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Kajian relevan digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan 

penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan dan sebagai 

bukti dengan adanya nilai orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Dalam 

penelitian ini, peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang  sama dengan 

tema Nusyuz Istri, dan penelitian tersebut digunakan sebagai acuan 

perbandingan antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian yang 

telah ada sebelumnya. Karena fokus dalam setiap penelitian ini berbeda – beda 

maka hasil yang ditemukan juga berbeda. Adapun kajian yang relevan sebagai 

berikut : 

1. Dalam Tesis yang ditulis oleh Musodikin, S.HI (1420311028) Tahun 2016 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan penelitian yang berjudul 

“Konsep Penyelesaian Nusyuz Istri dalam Kitab’Uqudullujain fi Bayani 

Huquqizzaujain Karya Syaikh An-Nawawi Al-Bantani (Studi Pendekatan 

Usulul Fiqh)” Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pemikiran 

Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian nusyuz istri dalam 

kitab ’Uqudullujain fi Bayani Huquqizzaujain, bagaimana metode ijtihad 

Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian nusyuz istri dalam 

kitab ’Uqudullujain fi Bayani Huquqizzaujain, bagaimana relevansi 
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pemikiran Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam konteks masyarakat 

Indonesia saat ini.1 

Dari  penelitian yang relevan tersebut, penelitian sebelumnya 

sama-sama membahas tentang Nusyuz. Namun penelitian yang dilakukan 

oleh saudara Musodikin, S.HI lebih fokus kepada Bagaimana  Konsep 

Penyelesaian Nusyuz Istri dalam Kitab’Uqudullujain fi Bayani 

Huquqizzaujain Karya Syaikh An-Nawawi Al-Bantani (Studi Pendekatan 

Usulul Fiqh) sehingga yang membedakan dengan penelitian yang peneliti 

akan teliti kedepan yaitu fokus pada Implementasi  Ta’dib terhadap Istri 

yang Nusyuz ditinjau dalam  Maqashid Al-Syari’ah. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Husni Mubarok (02361610) Tahun 2009 UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan penelitian yang berjudul ”Nusyuz 

(Studi Komparatif antara Imam Asy-Syafi’i dan Amina Wadud)” 

penelitian ini memfokuskan pada bagaimana metode istidlal yang 

digunakan Imam asy-Syafi’i dan Amina Wadud dalam mengungkapkan 

pendapat tentang nusyuz, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

pemikiran Imam asy-Syafi’i dan Amina Wadud dalam mengungkapkan 

pendapat tentang nusyuz.2 

Dari  penelitian yang relevan tersebut, penelitian sebelumnya 

sama-sama membahas tentang Nusyuz. Namun penelitian yang dilakukan 

oleh saudara Husni Mubarok lebih fokus kepada bagaimana metode 

                                                           
1 Musodikin, S.HI Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 

2016  dengan judul Konsep Penyelesaian Nusyuz Istri dalam Kitab ‘Uqudullujain fi Bayani 
Huquqizzaujain Karya Syaikh An-Nawawi Al-Bantani (Studi Pendekatan Usulul Fiqh) 

2 Husni Mubarok Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 
2009 dengan judul  Nusyuz (Studi Komparatif antara Imam Asy-Syafi’i dan Amina Wadud) 
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istidlal  yang digunakan Imam asy-Syafi’i dan Amina Wadud dalam 

mengungkapkan pendapat tentang nusyuz, faktor faktor apa saja yang 

mempengaruhi pemikiran Imam asy-Syafi’i dan Amina Wadud dalam 

mengungkapkan pendapat tentang nusyuz, sehingga yang membedakan 

dengan penelitian yang peneliti akan teliti kedepan yaitu fokus pada 

Implementasi Ta’dib terhadap Istri yang Nusyuz ditinjau dalam  Maqashid 

Al-Syari’ah. 

B. Kerangka Teori 

1. Konsep Ta’dib 

a. Pengertian Ta’dib 

Kata ta’dib berasal dari kata  َیُ -بَ دَّ أ َ ابً یْ دِ أْ تَ -بُ دِّ أ  yang artinya 

pendidikan (education) disiplin, patuh dan tunduk pada aturan 

(discipline) peringatan atau hukum (punishment) hukuman-penyucian 

(chastisement). Ada juga yang memberi arti ta’dib yang berarti 

beradab,sopan santun, tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral, 

dan etika.3al-Attas mengartikan ta’dib yang seakar dengan adab 

memiliki arti pendidikan peradaban dan kebudayaan sehingga 

pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan 

kepada manusia tentang tempat yang tetap dari segala sesuatu didalam 

                                                           
3 Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta, Predana Media, 

2006), hal. 10 
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tatanan penciptaan, sehingga membimbing kearah pengenalan dan 

pengakuan kekuatan dan keagungan Tuhan.4 

b. Ta’dib terhadap Istri Nusyuz 

Untuk lebih jelasnya bentuk-bentuk ta’dib yang harus 

dilakukan yaitu: 

 (Memberi Nasehat kepada Istri)    نَّ ھُ وْ ظُ عِ فَ  (1

Allah SWT berfirman dalam QS al-Tahrim ayat 6 sebagai 

berikut: 

                   

                    

      

Terjemahnya: 

“...Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan...”5 

    

 Seperti kasus yang dialami oleh Bapak Jamaludin dimana 

istrinya mengalami perubahan sikap semenjak mengenal media 

sosial facebook, yang dulunya rajin mengurus rumah, terkadang 

keluar rumah  hanya untuk keperluan kerumah ibunya saja dan 

inipun dengan izin suami,tetapi semenjak istrinya mengenal 

                                                           
4http://digilib.uinsuka.ac.id/8736/1/Wastuti/Konsep/dib/dalam/Pendidikan/Islam/Studi/Ata

s/Pemikiran/Syed/Muhammad/Naquib/Al-Attas.pdf  di unduh pada 25 November 2017  . 
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Bandung: J. Art, 2005), h. 560 
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media sosial dia lebih cenderung mengabaikan kewajibannya 

sebagai seorang istri. Sehingga itulah yang menyebabkan 

timbulnya perceraian. Seharusnya persoalan seperti ini jangan 

langsung kepada perceraian,tetapi bagaimana suami atau istri 

sebisa mungkin bersikap lebih bijak dalam mengatasi 

permasalahan yang terjadi apalagi dalam rumah tangga mereka 

sudah dikaruniai 3 orang anak yang usianya masih anak-anak. 

Langkah menasehati dilakukan jika istri baru 

menunjukkan tanda-tanda nusyuz-nya atau jika nampak pada istri 

tanda-tanda nusyuz atau penentangan, seperti kebiasaan perilaku 

dan perkataannya berubah, menjawab perkataan suami dengan 

kasar padahal sebelumnya berkata dengan lemah lembut, 

menampakkan muka masam dan marah pada suami, padahal 

sebelumnya tidak seperti itu, jika demikian maka dianjurkan 

untuk menasehati istri. 

Nasehat kepada istri hendaklah dengan lemah lembut. 

Suami menasehati istri dengan mengingatkan bagaimana 

kewajibannya kepada Allah SWT yaitu untuk taat kepada 

suaminya dan tidak menyelisihnya. Wanita yang baik adalah 

wanita solehah yang taat menjaga dirinya meskipun sedang tidak 

bersama suaminya. Kemudian suami juga hendaknya menasehati 

istri dengan menyebutkan ancaman Allah bagi wanita yang 

durhaka kepada suaminya. 
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عِ اجِ ضَ مَ ى الْ فِ  نَّ ھُ وْ رُ جُ اھْ وَ  (2  (dan Pisahkanlah mereka dari tempat 

tidur mereka) 

Menurut Quraish Shihab kata  َنَّ ھُ وْ رُ جُ اھْ و  diterjemahkan 

dengan tinggalkanlah mereka adalah perintah kepada suami 

untuk meninggalkan istri didorong oleh rasa tidak senang pada 

kelakuannya. Ini dipahami dari kata hajr, yang berarti 

meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik atau tidak 

disenangi menuju ketempat atau keadaan yang baik atau lebih 

baik. 6  

Langkah yang kedua ini dilakukan apabila sudah terlihat 

jelas nusyuz nya atau istri tidak lagi mendengarkan nasehat 

suami, lantas melakukan salah satu perbuatan yang menjadikan 

ia nusyuz seperti keluar rumah tanpa meminta izin terlebih 

dahulu kepada suami, tidak melayani suami seperti yang 

seharusnya ia lakukan sebagai seorang istri, maka dalam hal ini 

diperbolehkan atas suami untuk berpisah tidur dengannya, 

artinya dapat tidur bersama tetapi  dalam keadaan  

membelakanginya atau pisah tidur dengannya. 

نَّ ھُ وْ بُ رِ اضْ وَ  (3  (Pukullah mereka) 

 

Langkah atau tahap pemukulan ini dapat dilakukan 

apabila sikap atau perilaku istri sudah kelewatan atau tidak 

tertahankan lagi bahkan telah melakukan nusyuz secara berulang-

                                                           
6 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 430 
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ulang. Misalnya istri dilarang untuk keluar rumah tapi tetap 

keluar dengan alasan yang tidak jelas atau tanpa adanya 

keperluan yang penting dan mendesak, Tidak mau diajak tidur 

bersama tanpa adanya uzur yang sah. Tidak mau berhias didepan 

suami walaupun suami telah memfasilitasi. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya perintah memukul bagi seorang suami untuk 

istrinya yang melakukan pembangkangan sebagai solusi terakhir 

(ultimatum remidium) dengan tidak menggunakan kekerasan. 

Pemukulan di sini sebagai ta’dib (pendidikan) bukan penyiksaan. 

Memukul istri yang nusyuz dalam hal ini dibolehkan 

ketika nasehat dan hajr tidak lagi bermanfaat. Namun hendaklah 

seorang suami memperhatikan aturan Islam yang mengajarkan 

bagaimana adab dalam memukul istri: 

a) Memukul dengan pukulan yang tidak membekas 

b) Tidak boleh memukul lebih dari sepuluh pukulan kecuali 

dalam had dari aturan Allah SWT.  

c) Bagian muka karena muka adalah bagian tubuh yang paling 

dihormati. 

d) Bagian perut dan bagian tubuh lain yang menyebabkan 

kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud mencederai 

apalagi membunuh istri yang nusyuz, melainkan untuk 

mengubah sikap nusyuz-nya, dan memukul hanya pada satu 

tempat karena akan menambah rasa sakit dan akan 
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memperbesar kemungkinan timbulnya bahaya. Bahkan apabila 

suami tersebut melampaui batas dalam memukul istrinya,  

sehingga istrinya terluka maka yang bersangkutan dikenakan 

denda.7 

c. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Ta’dib Nusyuz Istri 

Al-Qur’an mengharuskan adanya proses peradilan maupun 

nonperadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik untuk 

kasus syiqaq maupun nusyuz. Apabila suami sudah menempuh 

ketiga langkah pemecahan masalah, namun pertengkaran masih 

saja terjadi, maka ada cara lain untuk menyelesaikannya. Proses 

penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang dikenal dengan 

hakam didasarkan pada Q.S An-Nisa:35 sebagai berikut: 

                  

                         

Terjemahnya: 

“...Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki 

dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang 

hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah 

memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal...”8 

 

Ungkapan Al-Qur’an yang menyatakan “Jika keduanya 

bermaksud mengadakan perdamaian” punya arti signifikan. Kata 

                                                           
7 Wahbah al-Zuhaily, al-fiqh al-Islam wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h. 

339-340 
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: J.Art, 2005), h.84 
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“Keduanya” dalam ayat ini bisa dipulangkan kepada suami-istri 

maupun kedua penengah. Ketika suami istri memang betul-betul 

ingin mempertahankan rumah tangga mereka dan menghendaki 

perbaikan, maka Allah SWT akan menyediakan kemudahan dan 

memberikan jalan keluar bagi mereka.9 

Kedua Hakam tersebut diisyaratkan harus laki-laki, adil, 

berpengalaman atau cakap dengan hal-hal yang diharapkan dalam 

urusan ini. Disunnahkan hakam ini juga berasal dari keluarga 

sendiri. Jika dari keluarganya tidak ada yang bisa dijadikan hakam, 

maka hakim mengutus dua orang laki-laki lain, dan sebaiknya dari 

tetangga suami istri tersebut, yakni orang yang cakap dan mengerti 

tentang permasalahan keduanya, dan dianggap mampu 

mendatangkan perdamaian diantara keduanya.10 

Hakam tersebut juga harus bebas dari pengaruh-pengaruh 

yang dapat merusak suasana dan mempersulit permasalahan. 

Mereka juga harus menjaga citra suami istri tersebut serta menjaga 

rahasia keduanya.11 

2. Pengertian Nusyuz 

Menurut bahasa nusyuz adalah masdar atau infinitive dari kata  َزَ شَ ن- 

  yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.12 ”یَ نْ شُ زُ -  نُ شُ وْ زً ا

                                                           
9 M.Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah 

Tangga, (Kairo: Erlangga, 2008), h.311-313 
10 Wahbah  Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, 7062 
11 Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz, (Jakarta: Pustaka Sunnah, 2006), hal. 

618. 
12 Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab (Beirut : Dar al-Ma’arif,  1981), h. 637 
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Ahmad Warson al-Munawwir memberi arti nusyuz dengan arti 
sesuatu yang menonjol didalam, atau dari sesuatu tempatnya. Dan jika 
konteksnya dihubungkan dengan hubungan suami istri maka ia 
mengartikan sebagai sikap istri yang durhaka menentang, dan membenci 
kepada suaminya.13 

 
Secara terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian, 

diantaranya, menurut Fuqoha Hanafiah, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Saleh Ganim adalah ketidaksenangan yang terjadi 

antara suami istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz 

adalah saling menganiaya antara suami dan istri. Sedangkan menurut 

ulama Syafi’iyah nusyuz adalah perselisihan antara suami dan istri. 

Sedangkan ulama Hambaliyah mendefinisikan dengan 

ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan 

pergaulan yang tidak harmonis.14  

3. Dasar Hukum  Nusyuz 

QS. An-Nisa:34 Allah SWT berfirman: 

                     

                   

               

              

            

Terjemahnya:  

                                                           
13 Achmad Warson Munawwir, al-Munawwir (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 

1418 
14 Saleh bin Ganim al-Saldani, Nusyuz, alih bahasa A.Syauqi  Qadri, cet. VI (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2004), h. 25-26 
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“...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...”15 
 
QS.An-Nisa:35 Allah SWT berfirman: 

                  

                        

Terjemahnya: 

“...Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki 

dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang 

hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah 

memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal...”16 

 

C. Akibat Hukum Nusyuz Istri 

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan 

suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, 

dimana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang 

diwajibkan agama tidak ada masalah. Namun bila salah satu pihak tidak 

menjalankan kewajibannya, maka berhaklah ia menerima hak yang sudah 

ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhaklah 

menerima nafkah dari suaminya. Sebaliknya suami tidak menjalankan 

kewajibannya, berhaklah menerima pelayanan dari suaminya. 

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

1999), h. 123 
16 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Bandung: J. Art, 2005), h. 84 
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Istri tidak menjalankan kewajibannya disebut dengan nusyuz, 

menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa 

nusyuznya. Alasan bagi jumhur ulama tersebut adalah bahwa nafkah yang 

diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatannya kepada suami. Istri 

yang nusyuz hilang ketaatannya pada masa itu, oleh karena itu istri tidak 

berhak mendapatkan nafkah selama masa nusyuz berlangsung dan 

kewajiban itu kembali dilakukan setelah nusyuz itu berhenti.17  

Adapun konsekuensi hukum lain akibat nusyuz istri terhadap 

suaminya adalah gugur kewajiban suami memberi nafkah kepada istri 

nusyuz selama dalam nusyuznya, dan apabila suaminya meninggal dunia, 

istri tidak mendapatkan warisan, terkecuali harta bawaan sebelum akad 

nikah. Jika seorang istri murtad (na’uzubillah), maka terputuslah hak 

untuk mendapatkan warisan, dan jika ada harta bawaannya, tidak diwarisi 

melainkan di serahkan ke Baitul Mal, alasan dari semua itu karena nafkah 

dan warisan merupakan nikmat Allah SWT, maka tidak dibenarkan 

mendapatkannya dengan jalan kedurhakaan dan kemaksiatan. 

Istri yang nusyuz dalam hal tidak taat, suka membantah, tidak 

menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik dan menelantarkan 

anaknya itu tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya karena istri 

tersebut sudah tidak mampu menjalankan kewajiban yang disyari’atkan 

oleh agama, oleh karena itu hak nafkah istri terlaksana lagi apabila istri 

kembali taat dan nusyuznya berhenti. 

                                                           
17 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan,(Jakarta: Kencana, 2006),  Hal. 173-174 
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Sebab, wabah nusyuz akan berakibat pada rusaknya bangunan 

keluarga, serta menimbulkan suasana tidak kondusif bagi pendidikan 

anak-anak konsekuensi akhinya bahtera rumah tangga menjadi oleng dan 

kemudian tenggelam.18 

D. Batasan-batasan Hak Suami terhadap Istri yang Nusyuz 

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan 

oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu. Berdasarkan telaah yang dilakukan oleh peneliti 

berkaitan dengan persoalan nusyuz secara umum, maka terdapat minimal 

tiga hak atau kewenangan yang dimiliki suami, dan selama ini dianggap 

sebagai hak bersifat mutlak (absolut), karena adanya beberapa alasan yang 

mendukungnya. Hal ini berakar dari penafsiran dan pemahaman QS.Al-

Nisa ayat 34 secara keseluruhan terutama menyangkut konsep kedudukan 

dan relasi suami istri dalam rumah tangga. 

Hampir secara keseluruhan ulama sepakat bahwa laki-laki adalah 

pemimpin bagi perempuan dengan dua alasan. Pertama, karena kelebihan 

laki-laki atasa perempuan. Kedua, karena nafkah yang mereka keluarkan 

untuk keperluan istri dan rumah tangga lainnya. Sekalipun ulama sepakat 

dengan kelebihan laki-laki atas perempuan, tetapi dalam menjelaskan 

faktor-faktor sebagai penyebab nilai lebih laki-laki atas perempuan 

tersebut terdapat perbedaan. 

                                                           
18 Abd Al-Qadir Mansur, Fiqh Wanita,( Penerbit Zaman, Cet I, 2009), Hal. 317 
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Demikianlah akar pemikiran tentang kepemimpinan dalam rumah 

tangga yang sekaligus berimplikasi terhadap kewenangan suami dalam 

memperlakukan istri yang nusyuz dengan berangkat dari penafsiran 

terhadap QS.Al-Nisa ayat 34. Dalam hal kewenangan “mengasingkan” 

istri “hijr”, memukul, mencegah hak nafkahnya dan menjatuhi talak 

semua itu merupakan konsekuensi logis dari pemahaman bahwa suami 

adalah pemimpin rumah tangga, dan ini mendapat sorotan dari kalangan fe 

minis Muslim. 

Mengenai hak-hak yang dimiliki suami akan dikemukakan 

batasan-batasan menurut persfektif hukum sebagai berikut: 

1. Hak Persuasif dan Sanksi Fisik 

Merujuk dalam QS.Al-Nisa ayat 34, seorang suami diberikan tiga 

hak yang merupakan bentuk dari kewenangannya dalam memperlakukan 

istrinya yang nusyuz. Yaitu menasehatinya, memisahi tempat tidurnya 

(menghindari untuk berhubungan badan), diperbolehkan memukulnya. 

2. Hak Mencegah Nafkah  

 Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz 

tidak berhak mendapat nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang 

batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah tersebut. Demikian 

pula menurut Sayyid Sabiq, bahwa suami berhak menta’zir istrinya yang 

nusyuz, seperti dengan pencegahan nafkah disamping tindakan-tindakan 

yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an dan yang telah dijelaskan 

sebelumnya. 
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Menurut Muhammad Ali Sabikh, apabila seorang istri berlaku 

nusyuz, yaitu istri yang durhaka terhadap suami keluar rumah tanpa seizin 

suami dan tidak dapat dibenarkan menurut syar’i maka: 

a) Menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah 

b) Menggugurkan nafkahnya yang berupa kebendaan 

c) Gugur pula nafkah yang terhutang 

Berdasarkan atas kaidah fiqh alasan gugurnya kewajiban  suami 

memberi nafkah tersebut dapat dianggap suatu yang logis karena 

kedurhakaan istri kepada suaminya dalam rumah tangga itu harus 

dihilangkan.  

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pencegahan nafkah bagi 

istri yang nusyuz juga diakui, sebagaimana yang disebutkan disana bahwa 

kewajiban suami sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 : nafkah, 

kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan 

dan biaya pengobatan, semua itu akan menjadi gugur apabila istri nusyuz. 

Dan hak-hak tersebut bisa diperoleh lagi jika istri berhenti dari nusyuz.  

3. Hak Talak19 

Didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 dijelaskan 

perkawinan dapat putus karena: 

a. Kematian 

b. Perceraian; dan 

c. Atas keputusan Pengadilan 

                                                           
19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal selanjutnya bahwa untuk 

melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak 

akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Suami istri yang sudah tidak 

dapat hidup  rukun lagi karena terjadinya nusyuz oleh salah satu pihak 

atau kedua-duanya secara bersamaan (syiqaq) dan telah diupayakan sekuat 

tenaga untuk menyelesaikannya secara damai, baik oleh kedua belah 

pihak yang bersangkutan sendiri, atau melalui pihak ketiga sebagai 

mediator, maka dalam keadaan seperti ini sudah tidak ada cara lain lagi 

kecuali memutuskan tali perkawinan suami-istri tersebut agar situasi tidak 

semakin parah dan dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan. 

Menurut pendapat Prof. Muhammad Yunus bahwa sebab-sebab 

yang memperbolehkan menjatuhkan talak dengan tiada dibenci oleh Allah 

ialah: 

a) Istri berbuat zina 

b) Istri nusyuz setelah diberi nasehat dengan segala daya upaya 

c) Istri suka mabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang akan 

mengganggu keamanan rumah tangga, dan lain-lain sebab yang 

berat yang tidak memungkinkan berdirinya rumah tangga dengan 

damai dan teratur. 

E. Konsep Maqashid al - Syari’ah 

1. Pengertian 

Secara bahasa Maqashid Al-Syari’ah terdiri dari dua kata yaitu 

Maqashid dan Syari’ah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan. 

Maqashid merupakan bentuk jama’ dari maqsud yang berasal dari suku 
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kata qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqashid 

berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan20.   

Sedangkan Syari’ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, 

jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber 

kehidupan21. 

Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qur’an beberapa kata syari’at, 

sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Jassiyah dan Surah As-

Syuura: 

                         

Terjemahnya: 

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat 

(peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan 

janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.22 

 

                    

                     

                        

                                       

          Terjemahnya: 
 ...Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang 

Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan 

kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan 

Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah 

tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru 

                                                           
 20 Ahmad Qorib, “Ushul Fikih 2”, Cet 2, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), h. 170.  
 21 Fazlur Rahman, “Islam”, alih bahasa: Ahsin Muhammad, ( Bandung: Pustaka, 1994), 

h. 140. 
22 Departemen Agama RI, op. cit, h.500 
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mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang 

dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang 

kembali (kepada-Nya)...”23 

 

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa syari’at 

sama dengan agama, namun dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi 

muatan arti syari’at. Aqidah misalnya tidak masuk dalam arti syari’at , 

Syeh Muhammad Syaltout misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri 

Jaya Bakri dalam bukunya “Konsep Maqashid Al-Syari’ah Menurut Al-

Syatibi” mengatakan bahwa syari’ah adalah: Aturan-aturan yang 

diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam 

mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim 

maupun non muslim, alam dan seluruh kehidupan.24 

Setelah menjelaskan definisi maqashid dan syari’ah secara terpisah 

kiranya perlu mendefinisikan maqashid al-syari’ah setelah digabungkan 

kedua kalimat tersebut (maqashid al-syari’ah). Pengertian maqashid al-

syari’ah secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para 

ulama ushul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka.  

Berdasarkan ungkapan Al-Syatibi tersebut dapat dikatakan bahwa 

Al-Syatibi tidak mendefinisikan Maqashid Syariah secara konfrehensif 

hanya saja beliau menegaskan bahwa doktrin maqasid al-syari’ah adalah 

satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik 

                                                           
23 Ibid, h.484 

 24 Asafri Jaya, “Konsep Maqashid Menurut Al-Syatibi”, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1996), h. 62 
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di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi meletakkan posisi 

maslahat sebagai ‘illat hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam25. 

Berbeda dengan ahli ushul fiqih lainnya An-Nabhani misalnya 

beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa maslahat itu 

bukanlah ‘illat atau motif (al-ba‘its) penetapan syariat, melainkan hikmah, 

hasil (natijah), tujuan (ghayah), atau akibat (‘aqibah) dari penerapan 

syari’at.26 

Abdul Wahab Khalaf dalam Buku Ushul Fiqh karya Dr. Mardani 

berpendapat sebagai berikut:  

 ةِ لَ فَ كَ بِ  اِس النَّ  حُ الِ صَ مَ  وَ ھُ  امُ كَ حْ اْالَ  ةِ عَ یْ رِ شْ تَ  يْ فِ  عِ ارِ لشَّ لِ  امُ عَ الْ  دُ اِص قَ مَ لْ اَ 

 27...مْ ھِ اتِ یَّ نِ سِ حْ تَ وَ  مْ ھِ اتِ یَ اجِّ حَ  رِ یْ قِ وْ تَ وَ  مْ ھِ اتِ یَّ رِ وْ رُ ضَ 

Artinya: 
“...Maqashid Al-Syari’ah secara Umum adalah: 

kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan 
dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajjiyat dan 
Tahsiniat mereka...”. 

 
2. Maqashid al-Syari’ah Dalam Skala Prioritas 

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah 

untuk mewujudkan kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat. 

Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, 

kemashlahatan dan hikmah, jika keluar dari ke-empat nilai yang 

dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum 

Islam28. Hal senada juga dikemukakan oleh al-syatibi, beliau menegaskan 

                                                           
25 Al- Syatiby, “Al-Muafaqat”, Juz 2, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 2-3 
 26 Taqiyuddin An-Nabhani.. “Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyyah, Ushul al-Fiqh. Juz, 3 (Al-

Quds: Min Mansyurat Hizb At-Tahrir. 1953), h. 359-360. 
27 Mardani, Ushul Fiqh, Cetakan Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 334 

 28 Wahbah Zuhaili, “Ushul al-Fiqh Al-Islami”, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017.  
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bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan 

kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai 

tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan taklif ma 

la yutaq’ (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan)29. 

Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan di dunia dan akhirat itulah, 

maka para ulama ushul fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke 

dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan 

menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi (Maqashid Al-

Syari’ah/ Maqashid Al-Khamsah) dimaksud adalah memelihara Agama, 

Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta30. 

Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-

Syatibi membagi kepada tiga tingkat  yaitu; Dharuriyyat, Hajjiyyat, dan 

Tahsiniyyat.31 Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala 

prioritas. Urutan level ini secara hirarki akan terlihat kepentingan dan 

siknifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling 

bertentangan. Dalam konteks ini level dharuriyyat menempati peringkat 

pertama disusul hajiyyat dan tahsiniyyat. level dharuriat adalah 

memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. 

Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima 

tujuan di atas. Sementara level hajiyyat tidak mengancam hanya saja 

menimbulkan kesulitan bagi manusia. Selanjutnya pada level tahsiniyyat, 

                                                           
 29 Syatiby, op. cit,  h. 150. 
 30 Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, “Al-Mustashfa min ‘Ilm Al-
Ushul”, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 20  
 31 Asafri Jaya Bakri, op.cit, h. 71.  
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adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam 

masyarakat dan di hadapan Allah SWT. Sebagai contoh, dalam 

memelihara unsur Agama, aspek daruriayyat-nya antara lain mendirikan 

Shalat, shalat merupakan aspek dharuriayyat, keharusan menghadap 

kekiblat merupakan aspek hajiyyat, dan menutup aurat merupakan aspeks 

tahsiniyyat. Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk 

memelihara kelima misi hukum Islam.  

1) Memelihara Agama (حفظ الدین)32 

Pemeliharan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam 

yang wajib dilakukan. Karena agama merupakan pedoman hidup 

manusia, dan di dalam Agama Islam selain komponen-komponen 

akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga 

syari’at yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam 

berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan 

manusia lain dan benda dalam masyarakat. 

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan 

kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat 

menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap 

berusaha menegakkan agama, firman  Allah SWT dalam surah Asy-

Syuura’:13 

                                                           
 32 Fathurarahman Jamil, “Filsafat Hukum Islam”, Bagian Pertama, (Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 1997), h. 127 
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                  Terjemahnya: 
   “...Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama 

apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah 

kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan 

kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan 

janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi 

orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. 

Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan 

memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali 

(kepada-Nya)...”33 

  

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dibedakan 

menjadi tiga tingkatan: 

a) Memelihara Agama dalam peringkat dharuriyyat, yaitu 
memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk 
peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau 
shalat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi Agama. 
Demikian pula halnya kewajiban-kewajiban yang lain seperti 
syahadat, zakat, puasa dan haji. 

b) Memelihara Agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan 
ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti 
shalat jama’ dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. 
Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan 
mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit 
bagi orang yang melakukannya. 

c) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti 
petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia 
sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan, 
misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, 

                                                           
33 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: J.art, 2005), h. 484 
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membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap 
kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin 
untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi 
agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang 
melakukannya34.  
 

2) Memelihara jiwa  (حفظ النفس) 35 

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku 

pembunuhan diancam dengan hukuman qishas (pembalasan yang 

seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum 

melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang 

dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati. 

 Mengenai hal ini dapat kita jumpai dalam firman Allah SWT dalam 

QS Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi : 

                         

                      

                    

                          

                  

  Terjemahnya:   
 “...Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan 
wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu 
pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi 
ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara 

                                                           
 34 Ibid 
 35 Ibid, h.128 
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yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari 
Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui 
batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan 
dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, 
Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa...”36 

 
Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya, dibedakan 

menjadi tiga tingkatan kepentingan: 

a) Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi 
kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. 
Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat 
terancamnya eksistensi jiwa manusia. 

b) Memelihara jiwa, dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan 
berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati 
makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka 
tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya 
mempersulit hidupnya. 

c) Memelihara dalam tingkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya 
tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan 
dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam 
eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan 
seseorang37. 
 

3) Memelihara Aqal ( ْحِ فْ ظُ  الْ عَ قِ ل) 38 

Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain, 

Pertama, Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling 

baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk lain. Akan tetapi bentuk 

yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, 

yaitu akal. Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh 

karena itu Allah Swt selalu memuji orang yang berakal. Hal ini  dapat 

dilihat pada firman Allah Swt dalam surah al-baqarah ayat 164 yan 

berbunyi : 
                                                           

36 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Bandung: J. Art, 2005), h. 28 
 37 Ibid 

38 Ibid, h.129 
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         Terjemahnya: 

   “...Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih 

bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut 

membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah 

turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan 

bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu 

segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang 

dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-

tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 

memikirkan...”39 

 

 Memelihara dan menjaga akal berdasarkan kepentingannya, 

dibedakan menjadi tiga tingkatan kepentingan: 

a) Memelihara aqal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan 

meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, 

maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal. 

b) Memelihara aqal dalam peringkat hajiyyat, seperti  

dianjurkannya menuntut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu tidak 

dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit 

diri seseorang.  

c) Memelihara aqal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti 

menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu 

yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak 

akan mengancam eksistensi aqal secara langsung. 

 

 

 

                                                           
39 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung:J.Art, 2005), h. 25 
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4) Memelihara keturunan ( ِحِ فْ ظُ  النَّ سْ ل)40 

  Untuk memelihara keturunan, Islam mengatur pernikahan dan 

mengahramkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh 

dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan dan syarat apa yang harus 

dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan anak-anak yang 

lahir dari hubungan itu dianggap sah. Mengenai pernikahan dapat 

dijumpai dalam firman Allah Swt surah An-Nisa’ ayat 3-4 yang 

berbunyi : 

                  

                      

                     

                  

 ائً یْ رِ مَ 
Terjemahnya: 

 “...Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak 

akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya (3) Berikanlah kepada wanita-

wanita itu maskawin mereka, sebagai pemberian  yang penuh 

kerelaan. Jika mereka dengan senag hati menyerahkan kepadamu 

sebagian dari maskawin itu, maka makanlah (ambillah) pemberian 

itu dengan selamat dan baik akibatnya”. (QS An-Nisa: 3-4) 

 Memelihara dan menjaga keturunan berdasarkan kepentingannya, 

dibedakan menjadi tiga tingkatan kepentingan: 

                                                           
40 Ibid, h.130 
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a) Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti di-

syari’at-kan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini 

diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. 

b) Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti 

ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada 

waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu 

tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami 

kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam 

kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak 

menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak 

harmonis. 

c) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti di-

syari’t-kan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini 

dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal 

ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, 

dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan. 

 

5) Memelihara Harta ( الِ مَ الْ  ظُ فْ حِ  ) 

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu milik Allah, 

namun islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena  

manusia sangat tama’ kepada harta benda, sehingga mau 

mengusahakannya dengan jalan apapun, maka syari’ah Islam 

mengatur supaya jangan sampai manusia memperoleh harta dengan 

cara yang tidak halal. Perlindungan Islam terhadap harta benda 

seseorang tercermin dalam firmanNya:  

                    

                 

                  

                       

                َامً یْ رِ ك  
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  Terjemahnya:      

“...Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (29) dan barang siapa 

yang berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan dzalim, 

akan kami masukan dia kedalam neraka. Yang demikian itu mudah 

bagi Allah (30) jika kamu menjauhi dosa-dosa besar diantara 

dosa-dosa yang dilarang mengerjakanya, niscaya kami hapus 

kesalahan-kesalahanmu dan kami akan masukan ketempat yang 

mulia (syurga...)” 41(QS. An-Nisa: 29-31) 

 

 Memelihara dan menjaga harta berdasarkan kepentingannya, 

dibedakan menjadi tiga tingkatan kepentingan: 

a) Memelihara harta dalam peringkat Daruriyyat, seperti syari’ah 

tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta 

orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, 

maka berakibat terancamnya eksistensi harta. 

b) Memelihara harta dalam peringkat Hajiyyat seperti syari’ah 

tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, 

maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan 

mempersulit orang yang memerlukan modal. 

c) Memelihara harta dalam peringkat Tahsiniyyat, seperti ketentuan 

tentang menghindarkan diri penipuan. Hal ini erat kaitannya 

dengan etika bermuamalah. Hal ini juga akan mempengaruh 

kepada sah tidaknya muamalah itu, sebab peringkat ini juga 

merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. 

 

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan atau 

hikmah pensyari’atan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan 

                                                           
41 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Bandung: J.Art, 2005), h. 83 
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kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu 

Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta. 

F. Nusyuz  Istri dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah 

Hukum Islam berorientasi kepada kemaslahatan manusia.Sehingga 

hukum Islam yang akan diterapkan haruslah dikaji dari perspektif 

kemaslahatan bersama. Kemaslahatan tidak saja menjadi karakteristik 

dalam hukum Islam akan tetapi telah menjiwainya.42 

Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama sangat menekankan hal 

ini, ia banyak berbicara tentang kemaslahatan manusia. Bahkan juga 

dipastikan bahwa al-Qur’an hadir sebagai penunjuk bagi jalan terang 

menuju kemaslahatan. Tidak heran ketika Allah SWT meletakkan Al-

Qur’an sebagai penunjuk arah kehidupan.43 

  Banyak pakar hukum menggaris bawahi bahwa pelaksanan syari’at 

tidak boleh ada yang meyimpang dari tujuan-tujuan hukum tadi. Dalam 

khazanah ushul fikih, maqashid al-syari’ah  adalah 

keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, hikmah-kebijaksanaan, dan cinta 

kasih. Maqashid inilah yang sejatinya menjadi sumber inspirasi tatkala Al-

Qur`an hendak melabuhkan ketentuan-ketentuan legal-spesifik di 

lapangan. Dengan perkataan lain, maqashid al-syari’ah  adalah sumber 

dari segala sumber hukum dalam Islam, termasuk sumber dari Al-Qur`an 

sendiri.  

                                                           
42 Muhyar Fanani, Abdullah Ahmad Na’im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam, dalam 

A. Khudori Sholeh (Ed), Pemikiran Islam Kontemporer, h. 15 
43 Satria Pramudya Punta Dewa, Nusyuz Persfektif Pemikiran Amina Wadud, artikel ini 

diposkan pada tanggal 28 Januari 2008 dari satriapramoedya.blogspot.co.id/2008/01/nusyuz-
persfektif-pemikiran-amina-wadud.html. 
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Berbicara tentang nusyuz istri yang mana terkadang orang salah 

dalam mengartikan tahapan atau langkah yang harus ditempuh untuk 

menyelesaikan persoalan nusyuz ini. Orang sering mengkaitkan 

konsep nusyuz sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah 

tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri nusyuz suami 

diberikan berbagai peluang untuk melakukan tindakan dalam 

memperlakukan isterinya. Mulai dari tindakan untuk memukulnya, 

menjahuinya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin 

dan pada akhirnya suami juga bertindak untuk menjatuhkan Thalaq 

terhadap isterinya. 

Al-Qur’an tidak pernah membedakan derajat laki-laki dan 

perempuan,berkenaan dengan hal ini Ali Asghar berkata sebagai berikut: 

Al-Qur’an memang membicarakan kaum laki-laki yang memiliki 
kelebihan dan keunggulan sosial atas kaum perempuan. Ini sebagaimana 
ditunjukkan diatas, harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. 
Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar  mengakui 
kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil 
pandangan  yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang 
harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan Al-Qur’an pun 
terdiri dari ajaran yang kontekstual dan normatif. Tidak ada kitab suci 
yang bisa normatif jika mengabaikan konteksnya sama sekali.44 

 
Amina Wadud mengeksplorasi dengan mengatakan nusyuz tidak 

bisa di definisikan dengan ketidak patuhan seorang istri kepada sang suami 

atau membangkangnya seorang istri kepada sang suami. Sebab bisa jadi 

sang suami berpotensi untuk membangkang atau mengacuhkan istrinya. 

                                                           
44 Asghar Ali Enginner, Hak-Hak Perempuan dalam Islam,Ter: Farid Wajidi dan Cici 

Farkha Assegaf , h. 61 
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Amina Wadud  mengimplikasikan nusyuz kepada tiga hal 

Pertama, nusyuz tidak lagi dimonopoli oleh kaum perempuan sebagai istri 

akan tetapi juga berlaku bagi suami. Artinya seorang suami yang 

melanggar hak-hak istri maka ia dapat dikategorikan sebagai tindakan 

nusyuz dan berlaku baginya tindakan hukum. Kedua, seorang suami tidak 

bisa serta merta melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya yang 

nusyuz sebagaimana konsep klasik nusyuz. Seorang suami hanya berhak 

melaksanakan tindakan preverentif saja sebagai usaha pencegahan. Ketiga, 

proses penyelesaian dari nusyuz tidak melulu dengan kekerasan sebab 

nusyuz hanyalah sebuah persoalan rumah tangga biasa yang dapat 

dipecahkan dengan tanpa kekerasan.  

Dari ketiga hal di atas, dapat diasumsikan bahwa konsep nusyuz 

akan mengakibatkan tidak dapatnya seorang suami melakukan kekerasan 

kepada istrinya yang dianggapnya melanggar. Agama yang menjadi 

legitimasi bagi suami untuk melakukan perbuatan kekerasan dapat 

dihindarkan. Dimana dalam hal ini istri memerlukan pembinaan dan saling 

pemahaman sang suami.Ketika terjadi perselesihan keluarga, masing-

masing pihak harus terus melakukan komunikasi guna untuk menemukan 

solusi yang tepat. 


