
1  BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mendambakan pasangan merupakan naluri dasar setiap manusia, karena manusia memang diciptakan Tuhan dengan berpasang-pasangan. Agar bertemunya makhluk menjadi satu pasangan dapat mendatangkan ketentraman an kedamaian hidup, maka perlu diatur dan diikat dalam suatu lembaga yang dihormati dan ditaati, yaitu lembaga perkawinan. Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan, yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan menjadi keluarga.1  Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh hari sebelumnya, sewaktu akan melaksanakan perkawinan, telah dikhutbahkan agar suami istri bisa saling menjaga untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Anjuran ini benar dan sangat sesuai dengan ajaran Allah swt. mengenai perkawinan. Dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah dan harmonis.2                                                  1 Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujjain, (Jakarta: Kompas, 2005), h. 25  2 Dalam Q.S. al-A’ra >f/7:189 telah diinformasikan bahwasanya  keberadan seseorang sebagai pasangan bertujuan untuk memperoleh ketenangan. Lihat Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur’an Tematik), (Buku 3; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2008), h. 59 
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2  Akan tetapi, dalam kenyataannya umat manusia tidak selalu bisa mengikuti ajaran yang dianjurkan al-Qur’an tersebut. Sebagai manusia biasa, sering terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri. Kesalahan-kesalahan ini adakalanya bisa diselesaikan secara baik, tetapi adakalanya malah sebaliknya artinya tidak bisa diselesaikan. Al-Qur’an menganjurkan apabila terjadi perselisihan suami istri, selesaikanlah secara baik-baik dengan jalan musyawarah.3 Namun penyelesaian ini pun terkadang masih kurang memberikan keadilan pada masing-masing pihak sehingga tidak jarang si suami sering melakukan kekerasan terhadap si istri.4 Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, banyak dijumpai diberbagai media cetak maupun media elektronik lainnya. Ironisnya kasus kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya terjadi pada masyarakat kelas bawah saja masyarakat kelas atas pun sering mengalamai kasus kekerasan dalam                                                                                                                                       Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Lihat Departemen Agama RI. Qur’an Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Maghfira Pustaka, 2014), h. 175 3  Hal ini termaktub dalam Q.S. al-Nisa >/4:128 
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ÏN u�ÅØ ôm é& uρ Ú[ à�Ρ F{$# £x’±9$# 4 βÎ)uρ (#θ ãΖÅ¡ós è? (#θ à) −Gs? uρ  χ Î* sù ©! $# šχ% x. $yϑÎ/ šχθ è= yϑ÷è s? # Z�� Î6 yz ∩⊇⊄∇∪     Terjemahanya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyu >z atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyu >z dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Lihat Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Maghfira Pustaka, 2014), h. 99 4 Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, (Bandung: Mizan, 2001), h. 182-183.   



3  rumah tangga. Tidak hanya itu, mereka yang seharusnya menjadi publik figure (tokoh publik) yang baik bagi masyarakat justru pemberitaan mengenai perceraian akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga salah satunya adalah istri dari sang musisi terkenal Pasha “Ungu” yang bernama Okie Agustina sering mengalami KDRT yang sering dilakukan oleh sang suami. Ia mengatakan kepada awak media bahwasanya ia sering dipukuli oleh pasha. Tak tahan dengan kelakuan sang suami Okie pun menceraikan Pasha pada tahun 2009.5 Tak hanya kalangan artis masyarakat kelas menengah pun tak luput dari kasus kekerasan dalam rumah tangga salah satunnya adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 12.30 Wita. Awalnya, Deny dan Astri mengkonsumsi minuman keras jenis captikus bersama. Keduanya bercengkerama dalam keadaan mabuk. Namun di tengah asyik berduaan sambil menikmati miras, Astri mengucapkan sesuatu yang menyinggung suaminya. Deny yang tersinggung dan marah, melihat senjata tajam yang tergeletak di pinggir rumah lalu mengambilnya. Dengan senjata tajam jenis parang tersebut Deny membacok pipi sebelah kiri Astri dan tangan kirinya sebanyak empat kali. Akibatnya korban luka-luka dan mengeluarkan banyak darah, sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit.6                                                  5 Lidya Hidayati, Jurnalis , “5 Artis Korban KDRT, yang Terakhir Sejak Masih Pacaran” Kamis 21 Desember 2017, https://celebrity.okezone.com/read/2017/12/20/33/1833616/5-artis-korban-kdrt-yang-terakhir-sejak-masih-pacaran, (29 Oktober 2018) 6 Cahya Sumirat, “Mabuk Bareng, Suami Bacok Pipi dan Tangan Istri”, Senin, 27 Agustus 2018, https://daerah.sindonews.com/read/1333358/193/mabuk-bareng-suami-bacok-pipi-dan-tangan-istri-1535349050, (30 Oktober 2018) 



4   Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Kendari masih sering terjadi. Salah satunya dialami oleh ibu Ana seorang ibu rumah tangga yang dianiaya oleh suaminya sendiri bernama Juma, pasangan suami istri yang beralamat BTN Bukit Marwah Land, Kecamatan Puuwatu. Dihimpun dari beberapa saksi, kejadian ini terjadi pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 05:00 Wita. Sang suami diduga melakukan kekerasan berupa tendangan, mencekik, dan mengiris pipi kanan sang istri menggunakan pisau dapur. Akibatnya, sang istri harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. 7 Perilaku Nusyu>z merupakan persoalan awal dalam rumah tangga sebelum menjalar pada persoalan rumah tangga yang lebih parah, yaitu masalah Syiqaq.8 Pada permasalahan Nusyu>z,9 sikap mengacuhkan pasangan baru terjadi pada salah satu pasangan pihak suami atau istri.10                                                   7 Taswin MK, Suami Tega Sayat Pipi Istri Dengan Pisau Hingga Luka 21 Jahutan”, 21 Januari 2018, https://mediakendari.com/2018/01/21/suami-tega-sayat-pipi-istri-menggunakan-pisau-hingga-luka-21-jahitan/, (30 Oktober 2018) 8 Syiqaq menurut bahasa berarti perselisihan, percekcokan, dan permusuhan.Perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami dan istri. Lihat Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 1997), h. 1708 9 Nusyu>z secara etimologi berasal dari bahasa Arab, nasyaza yang dalam bahasa Indonesia berarti mendurhakai suami. Nusyuz>  secara terminology adalah suatu tindakan seorang istri yang dapat diartikan menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum syara’. Lihat Indrus H. al-Kaff, Praktek al-Qur’an, (Bandung: Fokus Media, 2007), h. 20-31. 10 Shaleh bin Ghanim al-Sadlan, Nusyu>z, (Terj.) Abu Hudaifah Yahya, Nusyu>z Petaka Rumah Tangga, (Jakarta: Nurul Qalb, 2008), h.30 



5  Ironisnya, tafsir agama seringkali dipakai sebagai unsur pembenaran. Cuplikan sebuah ayat al-Qur’an, Q.S. al-Nisa>/4:34, yang seringkali dijadikan senjata: 
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3 ¨βÎ) ©! $# šχ% x. $wŠ Î= tã # Z��Î6Ÿ2 ∩⊂⊆∪    Terjemahannya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka) perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyu>z, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.Sungguh, Allah Maha tinggi Maha besar.11  Jika ayat ini difahami secara sepenggal dan tidak dikaitkan dengan hadis atau ayat lain yang berbicara mengenai permasalahan ini. Maka banyak masyarakat akan salah mengartikan ayat ini. Dalam al-Qur’an Q.S. al-Nisa>/4:19 
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# Z��ÏWŸ2 ∩⊇∪                                                      11 Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h. 84 



6  Terjemahannya:  …dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.12  Dalam ayat ini di jelaskan bahwasanya suami harus bergaul dengan istri secara baik (makruf). Hal ini senada dengan beberapa hadis Rasulullah yang melarang suami untuk berlaku kasar kepada istri.  ُاْلَمْرأََة خ َساِء ، فَِإنَلِع أَْعَالُه ، فَِإْن اْستَـْوُصوا بِالنأَْعَوَج َشْىٍء ِىف الض َساءِ ِلَقْت ِمْن ِضَلٍع ، َوِإن١٣َذَهْبَت تُِقيُمُه َكَسْرَتُه ، َوِإْن تـَرَْكَتُه ملَْ يـََزْل أَْعَوَج ، فَاْستَـْوُصوا بِالن Artinya: Berwasiatlah kepada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau akanmematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita.” Hadis di atas mengajarkan kepada para suami untuk mendidik istri secara lemah lembut karena sejatinya wanita tercipta dari tulang rusuk laki-laki apabila ia diperlakukan kasar maka ia akan patah namun apabila ia dibiarkan begitu saja maka sudah pasti ia akan tetap bengkok. Dalam sebuah hadis pun dijelaskan bahwasanya para suami haram hukumnya untuk memukul wajah istrinya.                                                    12 Ibid., h. 80 13 Imam al-Nawawi, Shah}ih} Muslim bi Syarh}in Nawawi, (Jilid. 10; Kairo: Darul Hadits, 1994), h. 165-166 



 Artinya: Dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya, dan jangan pula menjelek-jelekkannya serta jangan melakukan hajr (mendiamkan istri) selain di rumah”. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004,15 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) pasal 1 menyatakan bahwa  Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT) adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.  Selanjutnya, pasal 2 UU PKDRT16 menyebutkan bahwa  Yang dimaksudkan dengan ‘lingkup rumah tangga’ adalah meliputi “suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.  Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk menafsirkan kalimat wadribu>hunna secara kontekstual. Karena banyak masyarakat yang menafsirkan ayat ini secara tekstual. Sehingga penulis merasa pemahaman masyarakat terhadap ayat ini perlu diluruskan kembali. Dengan adanya tulisan ini penulis berharap pembaca dapat mengetahui makna sebenarnya dari ayat ini sehingga dapat mengurangi kekerasan dalam rumah tangga.                                                  14 Imam Abu Dawud al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, (Jilid. 2; Beirut: Maktab al-Dirasat wa al-buhuts fi Darul Fikr, tth), h. 828 15 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Cemerlang, t.t.h), h. 2. 16 Ibid., h. 3-4 ١٤َوالَ َتْضِرِب اْلَوْجَه َوالَ تـَُقبْح َوالَ تـَْهُجْر ِإال ِىف اْلبَـْيتِ   7



8  B. Rumusan  Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang kiranya dapat memfokuskan penulisan ini sebagai berikut: 1. Bagaimana pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga dalam Q.S. al-Nisa>/4:34? 2. Bagaimana penafsiran ulama tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam Q.S. al-Nisa>/4:34? 3. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dalam Q.S. al-Nisa>/4:34? C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 1. Pengertian Judul Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan salah penafsiran mengenai judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini. a. Al-Qur’an Al-Qur’an secara etimologi berasal dari kata ( قـُْرآنًا - يـَْقرَأٌ  -قـََرأَ  ) yang berarti membaca, menelaah, dan menyeluruh.17 Al-Qur’an secara terminologi adalah kalam Allah swt. yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dalam bahasa Arab, yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang sampai pada                                                  17 Adib Bisri, Munawir A. Fatah, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 589 



9  umat dengan jalan mutawatir dan membacanya menjadi ibadah serta dimulai dari surah al-Fatihah dan di tutup dengan surah al-Nas.18 Al-Qur’an secara harfiah berarti “bacaan sempurna” merupakan suatu nama pilihan Allah swt. yang sungguh tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi al-Qur’an al-Karim, bacaan sempurna.19 Dari beberapa pendapat di atas penulis berpendapat bahwasanya al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang merupakan bacaan sempurna dan sampai saat ini belum ada yang dapat menandingi al-Qur’an. b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat1 bahwasanya yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga atau biasa dikenal dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan                                                  18  Fatira Wahidah, Ulumul al-Qur’an, (Kendari: CV. Shadra, 2010),  h. 1-2 19 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), h. 3 



10  hukum dalam lingkup rumah tangga.20 Dilanjutkan dengan larangan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 5 yang berbunyi:  Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : 1) Kekerasan fisik. 2) Kekerasan psikis. 3) Kekerasan seksual. 4) Penelantaran rumah tangga c. Tafsir Tafsir secara etimologi (bahasa), kata “tafsīr” diambil dari kata “fassara – yufassiru - tafsīrān” yang berarti keterangan atau uraian.21 Sedangkan Tafsir menurut terminologi (istilah), sebagaimana didefinisikan Abu Hayyan yang dikutip oleh Manna‟ al-Qaṭān ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz-lafadz al-Qur‟an, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya.22 Sedangkan menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tafsir adalah:                                                  20 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 2. 21 Rosihan Anwar, Ulum al-Qur‟an, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 209 22 Manna’ al-Qaṭān, Pembahasan Ilmu al-Qur‟an 2, Terj. Halimudin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 164 



11  “Suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang keadaan-keadaan al-Qur‟an al-karim dari segi dalalahnya kepada apa yang dikehendaki Allah, sebatas yang dapat disanggupi manusia”.23 Penulis berpendapat bahwa tafsir adalah menyingkap atau mengungkap makna-makna yang terkandung dalam al-Qur’an yang masih bersifat umum sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan seorang mufassir. d. Tahlili Metode tahlili adalah metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari seluruh aspeknya, dimulai dengan menguraikan arti kosa kata yang diikuti dengan penjelasan mengenai arti ayat secara global, kemudian menguraikan munasabah (korelasi) ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain dilanjutkan dengan membahas asbab al-nuzul (latar belakang turunnya ayat).24 Metode ini berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai seginya, sesuai pandangan, kecendrungan, dan keinginan mufasirnya yang dihidangkan secara runtut sesuai dengan peraturan ayat-ayat dalam mushaf.25                                                    23Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Ilmu-Ilmu al-Qur‟an, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 208. 24 Abd. Al-Hayy al-Farmawi, al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu’i (Terj.) Suryan A, Jamrah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 12 25  M. Quraish Shihab,  Kaidah Tafsir, (Cet. II; Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 378 



12  2. Ruang Lingkup Penelitian Dalam penelitian ini penulis berfokus pada kalimat wadribu>hunna yang terkandung dalam Q.S. al-Nisa>/4:34 sesuai dengan tema sentral yang penulis kaji yaitu perspektif  al-Qur’an tentang kekerasan dalam rumah tangga. D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan 1. Tujuan penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Utuk mengetahui pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga dalam Q.S. al-Nisa>/4:34. b. Untuk mengetahui penafsiran ulama tentang kekerasan dalam rumah tangga Q.S. al-Nisa>/4:34. c. Untuk mengetahui upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dalam Q.S. al-Nisa>/4:3. 2. Kegunaan penelitian a. Kegunaan secara teori atau ilmiah 1) Sebagai kontribusi positif untuk membangun wawasan keilmuan dimasa yang akan datang. 2) Sebagai bahan reverensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan dibidang tersebut. 3) Sebagai sumbangan pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan pendidikan Islam. 



13  b. Kegunaan praktis 1) Sebagai kontribusi positif untuk pengembangan Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, terkhusus pada prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. 2) Sebagai informasi tentang pedidikan terhadap istri bagi siapa saja yang hendak mengkaji dan diharapkan nantinya bisa diterapkan oleh siapapun untuk dirinya, maupun orang lain. 3) Sebagai masukan bahan pertimbangan kepada masyarakat sehingga tidak lagi terjadi kekerasan dalam rumah tangga.            
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