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Nusyu>z seringkali dimaknai sebagai pembangkangan istri dan digunakan 
sebagai dasar kewenangan suami melakukan pemukulan terhadap istri. Pada 
akhirnya muncullah pertanyaan apakah agama dalam hal ini agama Islam 
mengajarkan kepada umatnya terkhusus pada kaum lelaki untuk melakukan 
kekerasan terhadap istri atau sebaliknya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui makna KKDRT dalam Q.S. al-Nisa>/4: 34, untuk mengetahui 
bagaimana penafsiran ulama KDRT dalam Q.S. al-Nisa>/4: 34, dan untuk 
mengetahui upaya pencegahan KDRT dalam Q.S. al-Nisa>/4:34. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) suatu 
bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari  kepustakaan. Sumber data 
terbagi menjadi dua yaitu Sumber data Primer yang menjadi pokok bahan 
penelitian adalah berupa al-Qur’an Q.S. al-Nisa>/4:34 Sumber data sekunder 
bersumber dari kitab hadis, kitab-kitab tafsir kontemporer, kamus bahasa arab 
maupun kamus bahasa Indoesia, dan buku-buku yang membahas tentang 
kekerasan dalam rumah tangga atau yang sepadan denganya. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Surah al-Nisa> ini disebut dengan 
surah al-Nisa> al-kubra karena banyaknya hukum-hukum yang berkaitan dengan 
perempuan yang terkandung di dalamnya. Asbabun nuzuln Q.S. al-Nisa>/4:34 yaitu 
berkenan dengan 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. 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-istrinnya. 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, cara ketigayaitu dengan memberikan sanksi dengan catatan 
bahwa cara ini dilakukan dalam keadaan terpaksa. Jika cara ketiga sudah 
dilakukan maka suami tidak diperbolehkan mencari-cari jalan untuk menyusahkan 
istri. 
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