
112  BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Surah al-Nisa> ini disebut dengan surah al-Nisa > al-kubra karena banyaknya hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan yang terkandung di dalamnya. Asbabun nuzul Q.S. al-Nisa>/4:34 yaitu dahulu ada seorang lelaki yang menampar wajahnya istrinya, kemudian wanita tersebut datang kepada Rasulullah untuk mengadukan hal tersebut dan meminta untuk memberikan qishas kepada suaminya, maka Rasulullah mengabulkan permintaannya, lalu turulah firman Allah Q.S. al-Nisa>/4:34. Dalam al-Qur’an penggunaan kata dharaba dimaknai dengan banyak makna seperti: menempuh perjalanan, membuat perumpamaan, menutupi, ditimpakan/diliputi, berperang, berusaha, memukul, dan berpergian. Kalimat “Pukullah”, kemudian diartikan sebagai wewenang suami untuk memukul, dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana disebut di atas, bahkan beberapa ulama tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk tidak baik dilakukan dalam keadaan apapun. 2. Secara umum al-Qur’an tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al-Qur’an maupun hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik kepada istri-istrinya. Secara umum, ulama tafsir memiliki ragam pandangan mengenai kalimat ‘pukullah’. Ragam pandangan ini dipengaruhi lebih banyak hal 



113  karena latar belakang masing-masing dalam merumuskan makna dan menjelaskannya pada konteks yang berbeda-beda. Yang paling fundamental, pada konteks ayat ini, tidak ada satupun ulama yang memahami kalimat perintah ini sebagai perintah dari Allah pada suami untuk memukul istri. Perintah ini paling jauh berarti pemberian wewenang (mubah). 3. Upaya  pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan yang telah termaktub dalam Q.S. al-Nisa>/4:34 bahwasanya ketika istri berlaku nusyu>z cara pertama yang harus dilakukan adalah menasehati istri jika nasehat belum bisa menyadarkan istri maka cara kedua yang ditawarkan adalah pisah ranjang. jika cara kedua ini masih belum ampuh maka dilakukan cara ketiga yaitu dengan memberikan sanksi kepada istri dengan catatan bahwa cara ini dilakukan dalam keadaan terpaksa. Jika ketiga cara telah dilakukan maka suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.  B. Saran Berasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis ingin mengemukakan saran kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan Q.S. al-Nisa>/4:34 maka penulis memberikan saran bahwasanya al-Qur’an memerintahkan kepada para suami agar memukul istri yang nusyu>z. Akan tetapi, perintah ini hendaknya dapat sedemikian mungkin jangan dilakukan karena suami yang baik tidak akan mungkin menyakiti istrinya.  
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